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᾿άαγο.. 

ΓΕ ΟΡΟΤΑ 
ΙΝ ἢ {Φ .κ 

ἘΞ Βορία Ῥατπεηί., δι ς ψεπείδ 5. Μάγοι 
Ριθ]ιοίπεοις ἀεργομπιρία : 

ΕΟ 1. 9.1 

ΤΟΗΑΝΝΕΘ ΒΑΡΤΙΞΤΑ ΟΑΒΡΑΒ. 

ὈΑΝ55Ε ΠΕ ΨΙΠΠΟΙΒΟΝ 
Βορὴς Ιαζοτίρείοημπι “οσάοηιίρ Ῥαε Π θη.) Κορ.) ἤθο πορ ὉΘ' “πη θαν 

γὴρ., δοολρίσίιην Γρηάἑμοηβμηι γ) Βορὴς Βεγοίἑπϑηβς,) Ἡρόπηθηῇς 9 
{Πρ{αἰοης , Οο ησοη!.γ. Μη δοηρθη[ς 9 Μαερηβς 5 
Ουντοηθηε., ΝΝοαρο  αη 9 “ροσάίοε Ἐοηῖσηθ, ΜΡ» 

; ᾿ βιίεηβε Θο. “Ποσάφηνίσγεηι δοοίηε. 

δ Ἢ ς ΡΡΙΝ Ὁ". 

ΑΝΝΟ ΜΌΟΟΙΧΧΣΧΣΙ, 

ΨΈΕΈΝΈΕΈ.:Ι 5 

ΤΎΡΙΣ ΕἸ ϑύμρτιθῦβ Εκατκῦμ ΟὈΙΕΤΙν 

“ρυ ἡμος ὑδρία ργοίίαμ!., ϑερεγίογθηι ζὐοομτα σο Ῥελυ ρῖσ. 
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“ὌΜΜΟ νΝ͵]Ἀο 

ΠΟΜΙΝΟ 

ΠΟΜΙΝΟ ΡΗΕΙΓΥΡΕΑΤΙΧ 

ΟΟΜΙΤΙ ΕῈ ΜΑΙΒΈΡΑΣΚΡ 
Κορὶς᾿ υλάιιϊμγο, Κορίογμηι Οοηίμμηι Ο' 

Ογάϊημ Ῥγα[ά ζ’ο. ὍΘ. 

ἩΞΕΟ ἈΝΕΌΏΟΥΤΑ ΘΆΞΕΟΑ 

10. 

ΡῬ ΑΝΘΘΕ ΡῈ ΨΙΊΨΓΟΙΒΘΟΝ.: 

Ρῃς Επάοοία [πηρεγαῖγιοἶθ5 αυᾶς., υἱ Τρία ἀἰϊχὶς 

ἴῃ μα δὰ οηπιαπυπι [ιϑρεηθηι {πρεγατογο μη 9 

(υπι τηλτίταπη,, Εριἤοϊα ΙΝυπομρδίοτία . ὑπ ἀίαθε τλαρ πᾶ 

οὐ ὅς {υμπριῖθυ5. ᾿π]πηεη 5. ΠΌγΟ5. φοπαμ ιν 1 5 ὨἾὯ1}. πλὰ- 

οὶς τερίυ τ εχιἸπᾶη5. αυληλ πηλ ΠΟΓΙΠΙ γίγοῦ ἢ πλεητε πὶ 
ἴῃ 



᾿Ὗ 

1η Ἰἰρίογαμι (συ ρτῖ9. εὐηΠρηδίαπι δ (ρἰΓλητεπ), {ένα ὅζ δ᾽ 
Ἰητεγίτα νἱηάςσατε.. ΠΠΠογαπηαμε γα] υϊᾶ5 ανις σΟΠ]ΠΠραῖε, οἷς 
ἨΠχας Παιρεγίο οἱουϊο5.. 1π|ὸῸ Ὁ11Π| 8 1.4ἰς4π5.,. ἡυᾶπὶ θὸ- 

πᾶταπι [τεγάγαπὶ “τ 1... Οουΐηπᾶπι ρῥγὰ5 ἀἰςαῖε ἀεθοδηῖ., 
υλπὶ πᾶρηο 1111 ἀταρηΐ Βερηὶ Δάιμηἰηϊῆτος ναὶ ροεῖις Τα- 
τεἰατὶ (εηΐο,, αἱ ἰρίς {|τοῖᾶ8 ρεγρεῖῦο ἃς ἴδηι 6 ΠΟ τεῦ οο- 
Ἰυΐτ ἂς ἔν]; Πάτα πὶ ουϊτογίρε5. τῶι Βεηίρηςε ἔανεῦ; τοῦ δη- 
ἴλαις ὅς {π᾿ έγ]5 ργοάεμα. ὅς δά: θὰ5 ργοιηονθηάαβ. ἀριϊΠ|ηγα 
Ργα τες , τος τδητογαπιαας. ημπηἰ πᾶῖαπι., τηᾶγπιούαηι δγυάϊ- 
ΤΟΥ... [ηἰτΙρεϊοημηλ.), τοῦ ΠΡγοόγαπι. δαἀϊτογαπι "9. δίαυς (ο- 
ἀϊσαπι ἰῃ ομη!ρο5. Πηρα]8. (οτίρτογαηι 9. ἴοι ρδηταγαη, ἃς 
Πιγρίαπι,, τοῦ ἀεηίσας εγαπι ᾿ΝΑιατγα! πἢ δοςεήϊοης.. Ἀε-- 
δῖαν ΝΌΠΛΙΟρΡὮν ἰδοίαπι, Κερίαπι ΒΙΒΙΙοῖμεςαπι, Βερίαῃι 
ῬΙαητάταπι Ἡοτταπι, ἃς ερίμπι ἨΠΠογίς ΝΝδιαγα! !ς Μαίςη1,. 
ἴῃ αμΐριις Ναταγο ὅς Αὐτῖς Πυπιάπος ορεβ ςοἰἰεόξας ςεγπαη- 
τ. Οὐηᾶνῖ. ἰοσυρίεταν!τ; τος [ἰτεγαγίᾳ [τἰπεγα ἀϊνεγῆϑ τε Π1- 
Ρογίθι5. ἴῃ οἴπε5 τρὶς τογγάγαμι ρᾶγίες5. (ἰοἱρὶ νοϊαϊτ.. ἰπ᾿ 
ὨΠαας ἱπιρτεῆ᾽ γε !]!αυΐς {μ] ἀγάφητ πὶ [πη {{τεγᾶ8. ας ρ! 1-- 

Τ ῃείχιε ΔίλοΥ5 νοῆιρίαϑ 
: [ΟἸΧΙΝΙ., ὅς Ἑεγγα σορηΐϊτα εἴ. Εἶας τὰ ρτίπιμαι εἴτε νο-- 

ἰαῖτ ἀσδηοο ἔπος ἰογητα σοηίοίπι., τυξηθς δά αν!ηἰ πγδιϊοηὶ 
ἤδης ἰδυιάεῃι (εγνανὶς; δὲ ργοίηάε σχυδινάϊι ἤαρίς {Ϊ5 ροη-- 
ἀεγιρας γαῖα. ταπηάϊα ε]α ἀδπλ Ειηάλπηοητὶς. ἱπηΐχα ΠΑδὶς 
115. ρἱοτγία ὅὃζ ποηιεη, 4] ργίαιυβ Τε!]υγὶ5 ἤσυγᾶαι ἀε- 
Πηϊεπάδαι 7υῆπε. Γιαροηΐα ἔγίρογὶϑ ρεγρεῖυο τἰρογὶ ἀδηγηᾶ- 
ἴΔ. πονυηλ {ρα δοίεητίφ ϑοίειι ἰμοείςεγε; ἃς {Ππεγάγαπ 
Ἰηρηΐα,, ὃς Ῥδοϊῆςσα τα πηρῃδητῖς. Αἰγοποπιία: τγόρῆϑα, ἰη 
[18 τὶ ροητθι5. (τορι 15... ἰηεῦ ργαΐηᾶς ὃς ηἶνθβ ϑοῖεγηδϑδ. 
ΌΚΑΝΙΖΚ ὃ ΜΑΒΈΡΑΞΙΟ εκεέϊα ςοηίρεχίς: ἄαπ Α- 
τηε τίς ἀοέϊαπι Δ Ἰγάραταγ ἅδ! ! ογαπὶ (ὐο]οπί δα], αυδς ρεϊ πιὰ 
ΠΟῚ ΔΓΪ, (εἰ ἰΔιαϊς ἢτὶ., δἴηαε Βυπιληΐ ρεηεγὶβ υὐἱ ἤταῖα 
ΠΟΩΡΟΪ Δ. δὰ {μᾶ5. ἀρρε! !ερᾶτ' ογας. ὅς δεηΐσπασι Μουίλγυμη 
ἰατηραάα., ποὴ Βειϊοπα ἔᾳςες δῇξεγεραι, ἂς Τόγιο ἢρυγαῃι 9 
ὭΟΩ τέςοηαϊτος ἱπγεπίραρας τπείλυγος. Ουδηδηι δυζεαι νἱ- 
ἕϊογία ἀμ ]οὶοῦ ε8 ροΐεγας, υδι εἃ απ τοῖαηλ ΤοΥγΑΓΙΠΑ 
Οὐδεπὶ τὰϊβ δ]. οἴοθας οςυ ) 

Τυῖι- 



Υ̓ 
7υπιῆὶ; ὃζ ριουίηυς ἰὼ Εὐφοῖϊδη Δάνοίβης,. δρτίσυα 114 

Ῥοπᾶγῃπι ἀγα Πι ἸΠΟΌ ΠΑΡ ΪΆ. ΠμπῸ, ΡΓΟΒ ἀοίον ἢ πιᾶρηλιτ 
τέγη τῆσδ {ρου ςἢγα. ἰῃν πῆς. ὅς Αἰπδηάγαην., 1 ἀςεάα- 
ταοηΐβ. Οοείπιῃ!, Μεῆξηδε., δίογοηῖβ ΤΡ] πλεηϊ ᾿πτεγγοραπε 
απ ργδηι ὙἿ οὐ. ὃς στἰπιάπῖ νἱίςετα ἐἀοῶθὶ 11- 
Τὰ ς5. (011.. Ὁ] ἔμεγαης ἴοῦ ὉγΡ65; πες ἔτυΠτᾶ : νοιῖβ τείροηάες 

τεγτᾶ. δυθίτο οἰοάϊαηταν πηδύπλοία δγμαἾτᾷ.. Γη(οτίρείοηες, 
Δηδρίγρμα, ἤδίυᾶ ; νεῖετα Τιδοοηϊοογαπι εραμι. ἐσ Ευΐγ- 
Ππεηϊάάταα ὃς Ῥιοο ]άδγααι Πέρα, Πεοροαρὶ.. Αἰςδηιε- 
ἢἶ5. ῬοΙγάογί! τῃηοπιπιεηῖᾶ. Αὐσῃ ήδη} . “οἱ υϊς Αρεῇ]αὶ 
ἩΠῸ5.. οἰγρειδ πυοε 5. ΔροΟ]]ΠἸηἰς Αἰηγοϊφὶ ἔληϊ. ὅς 
Αἰτεγίυ9 ἂῦῷ Ευτοῖᾶ Ἀδρε σοπίδογαι! Μίπεγν.. τυάεγα.. πι- 
ΤΙ τηδῖα. Τεσεῖα οὐ! ἰηἰσυϊρία εὐαυπίαῦ. Ῥον τὲ ἴλερες. 
Ρὲγ τε ἰἸυϑδόγυπι Ργφίάες ὃς νιέϊζογεβ.. ρὲ τὲ Ατομοητῖες 
ὅς Ἑρῃουΐ, ρόγ τὸ Αρο!]ηΐ5 ΑὩν Οἱ ϑδοεγάοιες ἀπε υ - 
ἤγηρο. φμίφηο α)ος ὙΦ,ΊΟΥΟΣ ὕξοῦγς γμογεηάο.. αὐ Ματγοηΐὶς γει- 
Ῥὰ υἱυγΓρθ πη). ποη ἱπήδοογο Ῥυΐνεγε ἃς διρίπε (γα άϊ. πυης 
Τοά ν νῚ Ιυσο ἢ] ΤΌΓΙ5. δἰριοίπης. ὃς νεπεγαηήα Απιϊσηυϊτατὶ 
αἸυηάμηξ. Ιητεγέδ ϑιυυγίαςϊ5. Αγαθίςοῖθ. Ῥεγποῖβ.. Τπγοῖοὶθ 

Αὐρβιθηΐς, “ΕΙΠΙορΙοΙς . Οὐορεϊοῖς. Τατγιαγιοῖὶς ὃς ἀταεὶς 
((οὐ!οῖρας οὐαπι πᾶνεπι (ΟΠ ἸΔητίηορΟὶ! δοιαὶ τς. τὶς 
δίχις αἤξείς ϑέντηυϑ. 
Ουΐη ὅς. τὲ ἀμέε 'δὰς δυίρίςε.. εγῆδῃη ὧς Βδρυ]οηἸ ΔηῚ 

Ῥεῖ ἀοέξηππις δθέσυς 9 τυῖς ἔλέξυς Ρεηεῆς!!ς (4118. 
Οτεῦ, ὅς ἄοχ γεάϊε ΟὐἹεητῖβ ρος αἀϊᾶτας., ἃς ἴῃ Κε- 
ϑίδηι ρογῖᾶς ΒΙΡΙος πεσαίῃ δαραογασῃ ἰἐργοβ γα ΠΠπῖὸς 9 ρίο- 
ΡΓΙα Ἰρίογυ ἐληριι ὅς ΠΠτεγῖ5 ἐχᾶγάῖοβ, ἴθ 01 8015 σε Θδογγί της 
115 δεέϊας ἄορηιχαῖα.. τἰτις,, Ερὲβ. ᾿ηΠίταῖα.. ἐχροπαηίαγ. 

δὶς ρει ᾿Ώ ἄμργρίυ ὅς ΑΙεχαπάγιαηι., δητυσπι 1]- 
ΙυΔ4 Αἢτοποηοὶ Βερηὶ οαρυς. ἴς ὉΠ 4261165.. αυἱϊ (εἷς 
ΟΡίεγνδείοηιθιις ὅς Ῥυγδηλάιπι δοου δι ΠΠπ|ὰ πιεπίαγα 6- 
χερὶτ ΠΡῚ πλοπυ ΠΊΕ ΠΠΊ. αΥς ΡεγΕΠηΪ 5, ΠΜΠῸ5 ἐμένα ἃ 
ΟἸαυ πο το ἂς Ῥοπιοματγίγαίη, το ἂνο, τὰης Ἀεὶ Μδα- 
γῆ ΑΟἀἰΙ ΗΠ γαῖοτε, ροίεα (4111 (ὐδηςο]]αγὶὸ,; ἃ ἀε- 
Ἰηάς δῷ δ)͵υίεηῖ Η]1Ιο. (ΟἸαυπηο (ὐοπῖε ἐς ΡῬοπιοΐι- 

τᾶ! 9 



ΝΙ 
ἐγαὶη. 9. αἱ Μ|ΏΠΕΟ., τυοαας ῥΔΕ1 »ἦμᾳ Πάζυῖα,, Ἐερία, αἱι- 
ἑχογίτατε οοηῆγηγαία,. ἀερες Αςδάφαν [η{ττῖρεϊοησπι, ,, ἴα 
“Ἔρει Ματῖῖβ 1πἰυ]45... Αἴδπὶ,, τοταπηησς. Οτίθηΐθπι 2 
τὰς ἔαῖς |Π| Βοϊδηΐςες ραύεῃθ.) ΤΘωγπείογε, 401. εχ δος υτί-" 
{{|ππ|ὸ -Ἰτίρεγα, ργβίει ἐργορίᾶ5. ορίογνδείομος. ΜΟΓΟΙΥΙ. 
ὨΟΥᾺ5 Ρἰδητάγυη. Γρέοε5. 1ὼ (ἸΔΠΠ|4π8. τευ ΐ ες 

Ἴὰ4 νοςς δηϊπηαῖη5. ϑίερῆδημθς Ἐοωῳγῆοηι,., δ᾽ ηἰσογαί 
Οβανδέξεγυπι. δηρᾶρες. δὺς τϑυς ἱπιρεῦν ας ἐμ οἶτεν. ἐχρὶ!- 
οδῖ 5 ἘΟΓΙΏΠ8Ε.. ςορίβη, ἱπογα! δ! 6}. ΦΥΪ ἰποίάϊ ουγὰτ 5). 5:- 
Ὠοδς ᾿Ιηρυος (ὐγδ γηγδι 1 4Πλ ΡΥ Π108 οοηῆςϊξ. ἃς οχ [υδχίςδ. 
Ραγαῦ: δητ ]  ΠΙαλας 1ΠΠπῸ6 ρεητῖς. ΗΠ Πογίδην. ςἰν ει ὅς, 11- 
τεγβγῖη, (πεορταρμίδηι; ΡΗΠοΙΟρΡΒΐΔη), ἀορπιαῖα, αὔῖεβ.. 11- 
Βυΐγατε ἀρρτεαϊταγ ; δἰηίσογαπι (ρα συμ 9. 'ημίρι5 Ἀερίδην 
τερίεν ΗΠ] ΒΙΘμοσμεσδιης [πάσαν {(ογῖθῖς δοσυγαιπαγαηι (οὗ 
᾿Αὐδερογαη, ΑΡθᾶ5 ἐς ΟΥΠ]εΐγου ); ὅς Ῥγμηυβ. τα τ ἀγοδηδ' 
114 δ᾽μβεηΐαπι ἴδογᾷ.. ἥπας ἴῃ (ληξείογ! ὅς: ἱπτογίοεὶ εἰς 
ῬΌΡΙςα Πτεγάγίϑ γεσεία ρεπίτιβ τεἀμξεα ἀεἰ ἐτείςεθαης, 4υ]- 
δυίσυς. ἢὐῆς ρδθῦ τὰ ριοηγίσωυς ρατεηείρα5. οἤληδ5. 1π|{14Γ] Ροί- 

οἴμητ; ἃς ἀξηίαας 16. ἴῃ Θ[η]ςο]8 ΡΓρείξδε [{τὸγ]5.. αποά ροίζε. 
ἴῃ, ῬσηΙϊςοΙ5 δ Ῥα πλϊγεηῖθ. (Ὡπγηλι5. 1116. Βαγεμε εν . [) ε- 
ἴη4ε. τὲ Ποτίδητα ἀῖῆθς ἸηΠίρδηίε, τοι {ς ΠΠτογῖ 5. νονοῖς, 
Δίαις δά “ργριίας4. ΗΠειγυίςα ὃς τάς τηοπαϊπθηΐα 1111:- 
ἤγδηάα δηϊπλυ ἀρρο]} τ ΙΠΊπηοτῖϑ 19. 1116. Τοηλε5.. ἄς. (νυ .-- 
ἴω. 4] τὰὔἫδν [Δη}}}1γιταῖα υτορδίυγ. 

ΝΝες τδητὶβ5 ορίδι5 Ἀερίδηι ΒΙΡΠ τ εσδῃ ἰοουρετδῆς οου-- 
τεηῖωβ. 11145 αἰ ροηὶ ὅς αἴρει. οπηη! ας. 1115 Πργόγύηι 
Ἑαἰτογυπι ἃς Μαημυίοτίρτογυιη γεοεπἤοηεη ὃς ἀεί(οτιρείοηςη,,- 
ἴά εἰ. Βυμηδηὶ ἰηρεηὶ! ΒἈερεγιογίαμ.. εὐϊ ἃς “ΡΟΔΙςΙ 70γ15. 
ἤθε 1μδες. 

ἸΝυρογ, υὧἱ αἰϊ8 Ἰηβηΐτα τὰα ἴῃ. [{πότᾶ9 τηεγίτα ΟΠ ΓΔΠ1 9. 
αιθῦ τδηῖα (ὩηΓ οὐ εἃ ἴτὰ ἐχροηὶ ἠξημεδηῖ. 401. {πλὼ] το- 
ἴᾷ ΠοΙμΩΠΊςΘ. ΟΟἰτΙ ΠΟΥ. (εχαρίητα δηποῦαπ [ἰτεγᾶγια (ἀΔ|- 
Τα ΗἩϊοτγῖ σοιηργεῃεηία θοῦ] 8. Γυὐ}]οίατογ,, εὐρίατα Π|ς 
πυπλ(αἸᾶῖᾶ . αἰῶ εχ Οπηηΐθυς τογγῶ ΔΏρΡΩΠ 5 (εἰεξξα (ξάα]ο. 
ζςοησυπίνεγας Ῥε!!εγιη., ρου ΠΠ αλὰ5 Πάτυπιςς. τεγαπὶ φο τ] ηγ8- 
ἴΟΓ 9 φοπιραγαγὶ . ὅς δὰ ᾿Ἀερίααι ΝΟΠη ΟΡ φοίαπι 1861 

ορυ- 



να 

σρυϊεπεϊπσιαπι» δοζεάείε γοίαἶ πὶ. 

ΑἸ, χαΐδυς. ο5. πιᾶ)ογᾷ (οπαιαπ, αΠοΓσπιᾶαξ νος ΐ ἃβ- 

οἰδυάες Ευτορᾶ, αὐ τοῖᾶ τὶς οἰγουηγίοπας ἰδυά!διι5. τυδαῖ 

τοτῖατίπι ργαάϊςαρυητ οἰν! ἐπὶ ργιάεπείδηι., ἃς Ἀεὶ Ῥυῦ]ςος 

αἀπαϊοἰ ταπάα τατίοηεηι ; τυᾶπὶ 1π τγδόιαπα 5 Δπ1ρ}}Π1π|1 Ἐ ε- 

σοὶ περοιίῖς (οἰεγείαπι ἃς ἀεχιεγίτῖεπι., τυὰπὶ ἀσυπίξῃ (0Ὁ- 

ΕΠ ΠΠπλαπι, ἃς ρεης ἀἰνίπαπι ἹΔρϑοίτατεπα, , δζ ἐπτυγογαπι ΡΓο-ς 

νἱ ἀεπτίδπι ρεγίρί ας ΠΠπλᾶπὶ ; ταιπὶ 70 ἀἰςἴαπι φεγ Πιλ.Π ς 

δίχιις ἰοηρο τέγαηὶ υἱὰ ὅς Α{Ππάυ8 τηεάϊτδιίοης ΤςοηΠτγπηΊᾶ- 

τὰπὶ ; ἴας Αεηεὶς ΜΠ  ππια ἰρίεπάογεπι., αὐτὸ τοῦ ἴλε- 

ρηὶ Αἀποίπἰβεβίογες ργοτο τ. υς (Δ|Πα τερεπάς ἂς ὑε- 

ἀπάα υπΐςε παῖ ες νίάεατυγ ; τυῦὰ Βερὶς τε τεάαπΊδης 

εἶς. Ραιείᾳ, ἰίγυτῖς ὅς Τυδ τ... αυϊρυ8. τὸ τοῖμπὶ ἃ 

ΡῬτίπλῖς Δηη 5 γον πὶ ἃς ςοηίεξογα!ι!. ἀπιοῦοπι ἱηο ΠΡ 1]|6ἢ] ; 

ΠΑ πὶ ουγᾶπι., Υἱρὶ δητίδπι 9 δήπαυϊταιεῦιν δηχίαπι ὅς (9111- 

εἰτάπι., 48 (ΔΠ|1Π|ςἱ ποηλὶηἶβ., ὅς (011, ου]5 ρτδάϊρας 1η{- 

ἄεβ, πιδ)οατεπ) ταετγὶς ὃς ΔΠΊΡΙβο49. Ερο, αηυΐ ἀυ!οίμηι; 

αυΐθυς πιεὲ δάάϊχὶ. Μαυίάγαπι ςαίῖτᾶ (ἐηυοῦ. ἴυδηπὶ ἰητὶ- 

τῆλ (ΔΙ Πσαγαμη.,, [τα] σάταπι.. ἘΠ ρδηἰςαγαπι . Απρ! !ςά- 

ταπὶ ἃς [μἈτίπατηπι Ππογᾶγαπὶ ρεγίτίδην ; τυὰπὶ ἴῃ 15 ΠΠπτᾶ-- 

τὰπὶ ἃς ἐχηυϊῆταπι ἡμάϊςἰαπι, ἃς τεγεῖεβ ὃς το! οία5 ἀὐτεθ; 

τᾶ ἱπιπιοηίαπι ἰηβηἰτογαπλ ἴῃ οπιηὶ ρέπεῖε Πἰργούαπι.. α00- 

τὰπι ἰεδείοης πιἰτίῆςς ἀεϊεέξδτις 65, ςορηἰτίοηςηι; ταῦ ἢϊ- 

ταἰππλα πιεπιοτίας τγαρδοϊτδτεη ὃς τεπαςιταῖεπὶ πρεπάδηι ; 

τυδπὶ αἰ Πεγεηαὶ (οὶ επάϊηαε εἰερδητίαπη ΡΟ ἘΠ ΠΠπηᾶπι. ὅς 

ςγπιΐπαπ) ρδηρεηάοτιπι ἔς Πἰταῖθην ; ταῦ ἱπρεπὶ! νἱπὶ ὅς [μ8- 

νἱταῖεηι , αυοά ἴῃ πιεάϊϊ5 τερυς ἀγάυ]8. 114 ΡΓΟΠΊΡΙἊΠΙ δι 

δίδοτε εἴυςεῖ, ἃς Π ρτγογίις [ΠΡεγαπὶ ὃζ οπιηΐριι5. ουΓΙ5 ἴο- 

[υτὰπι νᾶςάγοῖ ; τυοτγαηι ἄςυῖς αἰέϊοταπι ἔεί{|ν ᾿τάτε πὶ ὧζ νε- 

ηυδιῖσπν; τυᾶπὶ ἱερογῖρι5 ὃζ ἴα!ς ςοπάϊτδιη ργαν!ταῖεηι; ὑΠ- 

ἀε ἀρρᾶγες τς πιλχὶ π|ῖὶβ γερι5 4085 βΈΓΙΒ 9 αυϊθυίαυς αυοῖ 

ἃς ηυδητὶ ἀεῆςετεης ἰπηρᾶτεβ ἢ πηδίογεπι ὅζ ἴοηρε (ὑρετίο- 

τεῦὶ εχίετς., ἂς ( ρεάϊρυι 14ζεηῖε5 ἀείρίςετο ἤυδε5 ὅζ 

ξ]πηῖπα.. αὐα ἴυ8Δ πιᾶηι) ἀϊγεέξϊα τοῖυ πὶ τέγγαγα Οερεπὶ 

τογγἤςδητ: τυῶ ἤδίυγας αἱ ρηϊτάτεπι; τυα τϑητὶβ.. αυος {επ1- 

ῬΕΙ͂ ρίδοϊάα ὅς ἔεγξηδ. τὺ} εχςε!, δρεγεὶ ὃς Ὠυπιπ. πη: 
ἈᾺ 41“ 



Υαῖῖ 
ηὶϊμαὶ ἱτηάρο Εἰξ 9 τἡδ͵]ο παίει 4Π{401}Ππ4τῸ τεπτρογαῖδια., ἃς 

τθητὶς δοουγίηγος ἰηάϊςεθ., οι ΐοϑ ἱηρεηῖο τἰπέϊος ὅς Βεηίρηᾷ 

[ὑς6 (οἰ .}|πητ85; ἃς ργϑίθγι πηι τᾶ ἴῃ 1π|ιεγᾶ5. Πτεγδιοίαας 1π|- 

ποτ Π 4 πιοτῖτα,, δἴαυς 1Π|4 ὈῬεηεῆςϊᾶ. αυΐρα5 πὲ ἢ} 4118 

τε αυδιη Πυάϊογαπι 8Δπῖογε τ|δ] ςοτηπηεβάδίυπι . ροϊαμδιη 

εχ ἐρμεῦὶ5 εχοεῆϊ 9 (εἴηρεν οὐπᾶγε ὅς ςαπλυΐατε Ῥεηΐρης 

ἀϊρηδῖιβ. 65. Πυάαὺς οπιηειῇ Ιοῆσε {υρεγδητία νεγροῦμπι 

γἱπι ὥς οορίπι . Πυπαιδηι Εἐχ πΊε0 δηΐπιο ἐχοίαεγε ρμοῖε- 

τὰς. ργδῖιβ οεἰεργᾶρο : ὃς 9 αυοα Ὀπμπὶ Ρομυπι. θευπι 

ἱαγπιοτταίθ τη Τρρίοχ οτᾶθο.. υἱ ΓΙΌ τ] ]το5 ες Δππο6 9) ουπ 

ἦληλ αἰΐα οπιηΐα τρί ἀεάοτιε, τεαὰς αἰ Ππις (Δ! Πα ὅς 

1 ἰτεγαγίας ἔεσνεῖ ἘεΙρυ δ] σοῦ ἱποοίαμλοπι. 

Ξοτρῆ Ὑεποιῖϊς χχχ. Μα)1 ἅλη. 178ε-: 

ῬΒΕ2Ε- 



ΕΑ ΕΛΙΤΊΟ. 

ἴς εἰδι οβοτγίτηις, Πιεέϊου δγυάϊτς, Απεοάοτοτιπι Ογώεοτιιπ), απ 

ε Ῥαγίῆπα Ἀέρα ὅς 5. Μαΐοὶ ψεποῖα ΒΙΒ)οτῆςοῖβ [ΕἸ ερΊΠΊ15. 

ἄπο Ψοϊμππηπα. Ῥεας οοητιποῖ Ἐπάοοια [ΠΠἸΡΕΓΔΕΓΙΟΙ Τωνιεὲν 9 

ῇγε ὨΙΘΙοπαγίαπι ἩΠΠοσίοο- Μυιῃοϊορίοιπι, ε Οοάϊος εριο ΜΜΜΕΜΊΉΙ.. 

ἄς φιο πᾶς 'π Οαταίορο (σά! απ Μδηιυίοσίρτοσιπι Οὐδοούθπι Ἀθρις 

ΒΙΒΠοιπεοα Τοπι. Π. Ρ-. ὅο2. ““ Οοάεχ Οδιτδρειιβ 9 ( τέρεμδ ) Οἶτ 

(οἰ δεσγτίπης... 4ποὸ οοπτίπεῖις ἘπάοοΙο δου θο δ. , Απριΐα. 4α 

Ργίπιαπι. (οπήαπτίηο ποας {πΊρεΓΆΓΟΥΙ 5 ἀειμάς Βούιαπο 111. οορπο- 

τΐπα Τιοσεηὶ νι ( 41 {πιρεύλτον ἐλέλιις εἰς δῆπο. τοόδ. ) πυρήτ.9 Ο- 

Ῥα5 1π|οειρτιπι. Ἰωνία ( Ιερ8 ᾿Ιωνιὲ }ν ἤνςε Γγοίαγλμη. 5 400 ἀς 10)115» 

Ῥεαθδυς.. νἱτγίς {Ππῆυίρι5.. τοδυΐχαε νΔΓ ἀγρυσηθητι ΟΜ ΤΕΥΤΙΣ.. Ορι- 

ταπι Ἱπάρχ. Ἔχῃίδεῖυγ 4 ντο ΟἿ. Απίρ!πιο Βαπάμγιο,. 4πεπὶ ντάθγο Ρῥτα- 

τἰιπὶ εἰἘ. Νοπάιϊιπι φγοάμῖ {Ππ4 ἐρτερῖιπι ΑΠτΙ]ατ8{15 ΤΠΟΠΕΠΊΕΏΤΗΠῚ 5 

ἀϊρηιβηπηιπι ταπιεπ᾿ ἡποά ΡΟ] οαπι ἰπθεπὶ ΔίριοΙατ . 5» 

σοΠ τες Τπάϊοεπα Οὐλρίτιπι ἀξάϊτ Απίξιπιας Βαπάμνιι. ἱῃ ποῖῖς δὰ 

Απτϊφυίτατες (οπλητΠορο τάπαβ Ρ. 812. δς μἰπς Ἐλθυίοιας τη ΒΙΡ]1ο- 

τἴεοα τως Τόπι. ΨΙ. ἵν. Ν᾽ (80... Ρ. 588.. 411 που Οριθ' ἡη {516 

νόοοτ ρΡ. ὅο2. {Π᾿π πἴχυε Ἑάιτίοπεπι ἐχορῖαῖ.» Ιἄπ8Ὲ Ιαυάατι 4. Βαπάμγιο 

δὰ Απτιαυίτατες (ομῇαπτιπορο!ταπαβ Ρ. 449. 590. 818. δα 829. ἃς 

8320. οδίξιναι . Μειπογατια ὃς ἃ Μοπτίδυοοπίο 1ῃ ῬΑΙφοσιάρηια Οτάζα 

Ῥ. 1ορ. ὅτ' ρ: 298. 08] ἀϊοίτιις Ορες βηρμίνῖς ΕΥμ Δ, ΟΜ 5. ἃ Οδηρίο 

τὰ ΟΙοΠατο Μεΐϊς Οταείγατις. ἴῃ Τπάϊος Απέζογατα δὰ ΟἹοβλγιπι Μέ- 

ἅϊα Οταοιταιτίς, νόος Ἐμησοὶσ 5 ἱπ ποις δὴ Ζομαγαπὶ Ρ. 11, ὅ7. 114- 

δζο. δος, ὅς Ρ. 1τ.. ὅς ττό. υδ᾽ ἢς ἀξ ποῖτα ἰοημιταν: “΄ οἰ ρ ΑΓ 

Πὰς ἐυπιιτἰοπίς  4υοά τεῆαπτα α8 ἰπ ΒΙΡ]οτῃεςΙΒ ἔδυνάπταγ 1115 

σροτᾶ 9. π᾿’ 416 015. Ἰαρθῖε οοπτιριτ) ἐχ (Ο]θειτεαν ναίϊαμν εΠ|ππὰ ΟΡ 9 

ιοὰ Ἰώνια { Ἰερε Ἰωνιὸ ) 1πίοτρῆτ « . 9... ΟΡῺΒ πλαΐασια τεσ νᾶτ' 

τιοῖαῖα σεξδιτιτη . ποάηις ἱπιπιεπίαπι ΒΥΙΠΟΙΡΙΒ [πλίπα ὁγυάιτοπεπι δ 

αὔϊάπαπι Πβτογιιηι ἰεέξιοπεπι τεβαταν . »».(1) 
ἘΠ ο ὉΟὉὐυσά 

ἐδ πνς  ΒΡσοΙ ἡδεέψυσον τ Υπερεσθθεννν . ςΞ ΞΕΞΕΞΞΞΕ. πππ πττπαίστατ 

(1) Ομοά μῖς ἴῃ ΗΠἤοΙ 4 ΠΠτοτατ]8. ὃς [Ρα]οία ριαηἶΐνες Ἐμάοεϊᾳ , Βος 

τῇ ΗΙΠοΙία Ναταγαι! ὅς ἴπ Βοιαηῖοα οοηΐθοῖς 1Π4 Ἐπιάοοίδ:, ἵτῶο δ ἀοΐξιι- 

ἢυλοιγιτα. νἸΣΟΓΠπὶ 4] ππημαπὶ ΘΧΕΓΘΙ]ηῖ., ἀηλα 4. , Δα 86 Θαἰτϊαστα 10] {ἐπ΄ 

χυς, ἃς αδηπδηία, ἀδοης, ὃς δΧΕΩΊΡ μη.) δέτε πηπια Γυροντολ, ΒΆΡΕκ πὶ 

Τονκιάοηι Μακακανια, ἀἰριιΠιηλα σοπΙαΧ ΠΙΠΊΠΛΙ 1115 ῬΥΠΟΙΡΙ5. » Οὐ] 5 

δατουη. Οριις ἠδ ΦΣοοηοτηῖα 5. ΘΟΠΟΙ ΠάΙΕῚΓ γοιρὶ5., 4πῷῶ ἴῃ ΟΡΓΠΟ, 1ΡΠ118' 

απίπιο. ἱπίσυϊρια,, ὅς ἱπ οἰηπίρι5 οἱαίάοηα. [αξ}15 ἜΧρτθῆα. , οπλῃ! αὶ Ῥίατιοσ 
τιῦῖιι 



Χ ΒΡ ΕΕΑΥΤΈΊΤΌΟ.: 
Οὐα νεῖ 1 Ἐπάοοις Ορείαὰ Οδηριις 1π ΒΙΒΙΙοτἤεοις αἰεγνανι. 

ΑΙΉγπιαῖ., πᾶς {ππτ,) Ῥοεπια Ἐρίοιπι ἀς Ατιδάπος (αίατιε,,. ὁ πλόχκαμθ- 
τῆς ᾿Αριάδνηςν. ἐπικῶς) ὃς 4111 τε ΠΡΡῚ ρεάε ΓΙ ΤἘγπιοπε, 401 {πίογιρτι 
εἰ δηῖ, οι δ γωαικῶν χρεῖκι, ὃς τί δὰ «ὡς βασιλίδας ἀσκῶν, φυοά χρήσις 
μόν σι χρῆμα νοςαῖ Ατιέϊζοῦ Αποηγυπλις οὐ ἀ4πὶ δηποτζατίοηῖς δΔ4 Ἐπ4ο-- 
ΟἸΔΠΔ Ὁ. 2. ποῖ Ἑάιτ, ὃς περὶ διαίτης μογαζυσων, ὅπερ ἢ νῦν καθ᾽ 
μᾶς ἐν τῷ σῆς ΤΠΙροκονήσε σεμγείῳ σωζεται,, ΠροκύνησθΘ' δὲ ὁ νῦν Μαρμά- 
ρας. Ἰπ]υτ τάεπιὶ 1814. Αὐδῖοῦ Αποπυπηιῖς Βυ)υΐοε οδίεγνατιοηίς .. Ηδο. 
ϑυζεπὶ ορεία τη ποίτις Ἑθπτορα ΒΙΒ]Ιοτμεςοὶς δἤεύναγ πεπιο ἁυάϊνις. 

Οιηυίάαμα ἀοένι Βεπεάιέξίπι. 41 Ἑπάοοϊας Ἑάιτίοπεπι τηξάϊταθατιγ 9 
τσ πτοπεπὶ. ἔλοῖτ ΟΠ τ άπιις ῬοΙπις ἀε πᾶς Τπιρεγδίγιοα ἄσθῆς ἱπ ὅπο [᾿- 
ὅτο 46 Μμίμεγηι. ΟὙθοσγεηι, 2,6 ΟΥ̓ ΦΡ οη6᾽ ῥγΟ, 6 μεν [7 αρηιθηεὴς 
1διψις ἐπ. Ἰωνιᾷ. Ἐχοεγρῖα ρος... [Επάοςίας δυο νἱταπὶ νιάθδὶς. 
Δρυαά ΖομΑΥΔΙη 9. ΪΟΠΔππεπΊ δου {Ζ6 ΠῚ (Οπτοραϊαἴαπιὶ , Μιςομδεΐεπι ΟΪγ-᾿ 
ΠῚ.) ΝΙΓΕρΠοιιπὶ Ορίργοπη Βγυεππιαπὶ. ὅς 1Π|π ἀχογεπὶ Αππᾶπὶ Οο- 
ΤΑΠΕΠΔΠῚ 9 δίς, Ο], Ιὲ Βεδιι 1π- Ηιἤογια Βυζαδητίποσιπι [ΠἸρΡΘΓΔΤΟΓΙΙΠῚ » 
Οαπρίυπὶ 1ή ἘΆΠΊΠ1ς ΒΥΖΑητΙΠΙς Ὁ. ΤόΊ. ὅζο. ὅς τα ὈΗεσιδτίοπε ἀεὶ 
ἍΠ|ις νῖτα ὅς ορετγιδίις 9. φυᾶπι ἴῃ Αζαδεμαία Ἱπίοτιρυίοπεπι οοπίεία. 1ε-᾿ 
δι ΔΠΠῸ 1772. 
 Ἑπάοοῖα, δά ομ]5 Ἰωνιὸν δἀδηάδηη πλρϊεὶ ἀο ΠΣ ΥἹΓῚ» ἃς ῬιαίεΥ- 

{1ΠῈ ΠΙΠΊΠΊΙ5 16 Τηαν! 4 ἘΌΒΗΚεπίας.. πιῆὶ ίλοες δἀάϊάεγαπτ, {πα δὰ 
ἘΠἸουίαπὶ Πτεγατγίατη ρεγειπεπεῖα πὶ ἥπιπὶ 1.Ἔχίςομ ςοπρεῆϊε, εούαπι ρἷς- 
τΆ]ΙΕ εχ τ|46π| Πδιΐιτ ἐὈπεῖδιι5. εχ 4υ δι 51 4459. 40}: 11π|5 ςΟἸ]]δτιοπε 
ΠΟ {επ|6] εἰπεπά αι! ροτε - ποηπι]ϊοσιιπι ῬΗΠοίορποσιιπὶ ας ϑορμα- 
ὑπῆν ντᾺ5. ε ΤΙορεπε᾽ Τλεῖτιο ὃς ε ῬΗΠοῆγατο. Παδυίτ.; φυράαπι ΜΥ- 
τῃοϊορίςα. 9, ὅς ἐἃ ργαίεγιι πὶ φι δὰ Ἠδετγοιπὶ εβῆριειι ἰρεέϊαπε 9 εκ 
εὐυίάεπι ῬΗΠ]ΟΙατὶ Ἡδγοῖςῖ5; οατεγα. Μγτιβοϊόριοα εχ οπιπίδιις {πτεῦργε- 
τίθιις οπιηίμπι. Ῥοετζατιπὶ ΟΥθοοσιιπι,. Ηόπιεῖ , Ηεποάϊ,, ὙΠεοοιιτὶ » 
ΤΟςορ τοη5 9 ΑΡρο]όπι! ΒΠΟάΙ  ,. Ατὐατῖν δος, ὅζο. ἱπὶὸ εχ Αὐριπτεητδ 9 
4186 ὙΤΙΑρΡΊοοΥιπΊ ΟΥ̓ ΦΟογ πὶ ΕἸ .]15 ργῆχα ἤιητ. εχ εἀϊτὶς ἃ Ἀιομαγάο 
Μοπταουτιο Ἐτοπδ᾽ τότο. 4. ἱπ ἄϊπια5 5. Οτέροι! ΝαΖζίδηζεπὶ 9 δῖ 
ΕΧ 1Π6 0115. {Π΄ Πηυτας 1185 εὐ ἀε πὶ 5. Ῥαῖγὶς Οτατίοπες ΓοπΊ ΠΤ 1159 
ἔνε Σιωαγωγῇ κὶ' ἐξηγήσει ἱσπορμῶν, φιυς εἰ εὐγυίάαπι Νοππι ΜΌΠΆΟΠΙ 5. 
ς (ὐγπαῖο Ἀ]ΠπΠ|απὲ ΝΙΥΕΠΟριαρηΙς ὅς ΘΟ ΒΟ ΙΔῇ]ς. εὐϊτίς ας ἱπεάϊτις., π᾿ 
τιαλῖα εἰξ, ἐραγίᾳ ςο]]ερίτ. ἀιροίάις., ὅς 1π ογάϊπεπι ΔΙρῃδβετγιοιπι γα-΄ 
ἄεριτ. 

Ῥοίξεγιοσ λατεπι᾿ Πούμπηοσε Απεσάφοτογιηὶ ΤΌΠΊΙΣ » 4πεπὶ Ἱπίογιρί Πιις 
1)}4- 

οὐδένες ιν έσδε ων ἦν κασνουν νἰσηόηνιν; Ὁ ὁ 
ΤᾺ; ΡΟΥΤΕΙ5 1 ΟΣ ΡῚ ἀθθθυθηῖ, ἙΑΙΚΕ Ὁ) ΒΙῈΝ, ΟἜΘΤ ΙΕ ΚΕΓΕΥνΟΙΚ. μοι δ ηἴοΣ 
αὐτοῖσι ορίφ πάτιπη, π΄ Θογθη ΠΠ πη ΜΙ Ατρτανίῶ τηοάοῆίᾳ Πηρυϊατῖ5, ααα {οἷ 
ἴαπῖας Π|Ππ|5 Ὑἱγγαῖθς δίῃ ἰηρθηΐ ἀπί πλί4ιι6. ἀοῖθα. ἀηπαᾶῖ, 4πφῖη486. Ψ πο- 
{ἘΠ :, ὈΡῚ 114 ἀθ! τε ίσθγθ νοϊαἱξ, τηΐγατὶ πορὶς σοπτίσίτ, ΡΥΘΙΉΘ ΓΟ δὲ Θά {{|5. 1π- 
υἱάθγε ποῖϊς ππίσδιη {Π|4πὸ ἃς οπιηϊβιῖς σ41715 ΡΓΘΊΙΟΠοΟΙΕΠΊ ΠΟΙ οξ!οηθπι, 4 
ΟΠΊΠΘ65 ΓΘΙΓΠΠῚ ΠΔΓΠΓΔΙΠ1Πὶ νατῇίδίατος (οπηάυϊῃ [,ἰπηκὶ γίϊεπιᾳ ᾿4ηῖἴα τγ4Π1} ἉΠΠροῆτας ἀϊβεπαίψυς τορταίβηϊας. 



ΡΒἝΈΡΡΑΤΙΟ. ΧΙ 
Το φεγ δ 0,.). οομτιηεξ ταμτα Οταςλ ορεῦα πππς ῬΓΙΠΊΙΠ1. ἐάτ8... 4υογιην 
ἄυο ε (οάϊςε Βιδ]ιοῆεες ερις ΜΜΌΟΜΙΧΥΨΊΙ.., οαἴετα ὁ ἵϊδποῖα 
5. Ματοὶ Βιδ]ούμεοα [απιρτα ἴαπε : Ρ]γίπια ΨΘίεγιπι δου ρτουιπὶ Οτα- 
φογιπὶ Παξξεπιις ἱπεάϊτογιπι ἔρεςίπηιπα ὅς Ἐχορῖρῖα - 4υογιπιὶ Ιπάϊοεπε 
νἹάεΡις “π᾿ ΦΌΔΕΙΙΟΥ ῥγΙΗι5 Ἠμ)υΐσε ΤΟΙ ΔυγΙΡ: ραρὶπὶς. 9. ὃς Δεουγατίης ἰπ 
Ργογι “η70ο, δὰ ςαΐοςεπι {δ)εδῖο., ἃ ρ.268. υΐψυς τἀ ρ.27ο. “ἤμέξονειο: 
πυογηπῖ ἘἸηοη Δ σέίοηθς ΦΜῈ [γ ρηΙ ΘΗ: 4.9 Φω: {ροοληηΐη., σωΐ ΠΘΡΥ ΖΦ 0ρ6- 
γ4 ἐπ ὅσο Π᾿σινὴδα παμς ργένηρι δ ἐδ 4 σοΥ ΠΣ ς. πὰπὶ ἵπ ἢὶς ΡΓΠΠΙ5 
δΒυγυίος ΤλἰλετδαΣ ρρίπὶς.. 1π 4ιίδιις Τρεγιιπὶ ἰπΠ Πᾶς δα ΟΓΠῚ 4 Δ 471 
νεἰατὶ ἀεάίπιις ςοπίρεξξιιπι ». ΠμΠ]Δπὶ ἐξοεγάπιυς πιεπτίοπεπι ἐριεριι Οριυ- 
ἴσα]! ἸΆπιδ ο ἢ], ὃς ἀπάταπι ῬΙοτίπι ΤΙ Πεττατίοπιιπι, αυα δας υἵηιιε ἱπεο 
ἀιτα 9. τὰπὶ ἢ ἤλο Ὀ λεγδα δα)δοίπιις. . οὐπῚ 78πὶ ἢος ΡυΙπιιπὶ ἐΟ]τπ1πὶ 
τγρῖ5 ἐχουΐαη, ἔμεγαῖ. Ῥ]ΠγΙ πιὰ ἱπτο τ μ πτὰς. ν 45 δὰ ρίχοριιδ Ῥὰ- 
ἰαοριΆρηια:, ὃς ῬΕΠοϊορία ςαρίτα ἐρεέξδπε : ςοριοίπηγυπι. ὅς δοςιγατιῖν 
ἔπταπι {Ρἀ!ἀ! πτιις πά!οεπὶ πα τι ρ] Ἰοἴππὶ γοσαπὶ ἱπ μᾶς ιδετῖθα τραϑγλ. 
ΚΆΓΠΠ 9. 4.1 ν 6]. φοπιρεπάτ πὶ τοιίις ορεγὶς ἐχβίδεῖ. 4ιεηις ἐνοΐ- 
νῆες ποπ᾿ ἔουῖε οπληϊπο ΡΟ πΙτεδιῖ, ΟΠ 1η ε0 ςΟἸ]εόλα τερευδητην ΠΟΠς 
Ὧ8Π4.,. αι τη Πιαεγιθᾶ. ἐραγία εὐλητ. ἱπ|ὸ ὃς :πτεγάιτ ΕΘΝ ὅρια 
υθαὰς 44 ΗΙΠοταπὶ ΠΠτεγάτίαπὶ ὅς ναγῖας Πτεγάγαπιὶ γαολσηπι ἢΠριγᾶς 
ΡεΓτπέπτ.. αἷς, Γεέῖου οπιάϊτς... ὅς ΠΠος τερεττι5 ἔποτ. 9. 369 ἢ Ρ6- 
ΠΙσΏΙΙς ἔλνεας » ἈΠ ΠΙΔ]ΟΙΔ ε Μαγοίαπις (σοάιοιδιις 4. ποθὶς εἀοπάᾷ . 
ὅς πονὶς τυροσιιπὶ ξουπλ15.9 4125 εἰεσαητηπηιας σομῆλγὶ ἐπγανετιης ἀο-. 
δλιδηπι! Ἐτλεγες ΟοἹετῖ,. ἐχοιάεπάαᾳ, πιοχ ἐχρεξ.. 

ΓῚ- 



ΧΙΣ 

ΠΙΝΑΞ ΤΟΥΠΆΑΡΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΌΥ.. 

ΠΤ δ δ Δ 

ρὲ Ίἤς ᾿Αϑηνῶς, καὶ. περὶ δ΄ 

ἐπωγυμιων χαὶ ἰδεῶν ἐυτῆς, 

Διασὶ ᾿Αϑυνὰγ, Κ) τινες λων Θεῶν, 
δι μὲν, ποῖς Ἕλλησι, δι δὲ, ποῖς 
Τρωσὶ συμμαχῦσιν. 

ΠΑ ΤῚ ΤΠρὶ σῦ σῶς καὶ ᾿Αθυνᾷ παρθένος δυ- 
σαν, «“ἰκτει δράκοντα. ὁ 

Περὶ χὰ Ἀπόλλωνθ', 
Περὶ σῷ ᾿Απόλλωγθ᾽, χαὶ τῆς λέτε 
μι. 

Διατὶ καὶ "Αρτεμις, ἐλαφηβόλ Θ' ο. χοὶ 
περὶ ᾿Ακαυίῳγθι. 

Ἴερὶ τἅ αίματος τὸ ἐειξυμίν. 
Περὶ σὲ "Αρεως. 
ἹΠπεορὶ σῆς αἢ ΤΑρεως πρωώσέως 9. καὶ 

“τῆς ἐν τῷ χαλκχοκεράμῳ χέτυ και 
Τακλείσεωςς 

Ἱπερὶ σὸ “Αδου. 
Ἱερὶ σῆς ᾿Αφροδέτης, τοὶ δΥδ᾽ οἰἱρρῶν 

μυσαγρίων εἰυσῆς. 
Περὶ τὸ σῆς ᾿Αφροδίκως ἐπεράστε.-. 
Περὶ τὸ "Απιδος φάσνηες. 
ΠΠεοὶ τ 
Περὶ ᾿Αἰολίδου σῷ Μινύου, 
ἹροΣ ᾿Ασκληπιοῦ. 
Περὶ δ ᾿Ασκληπιοῦ πωδῶν. 
Περὶ "Ατλανσθ', 
ἹΤερὶ ᾿ΑἸακοῦ. 
Περὶ ᾿Αγχωου. 
Περὶ ᾿Αντιοόπης, κὶ σειχισμὲ Θηβῶν. 
Περὶ ᾿Αμφίονθ'. 
Περὶ ᾿Αλκμαίωνθ', 
Περὶ ᾿Ακτχαίωνθ', 
Περὶ ᾿Αβάριδιϑθ᾽ ὁϊσαῦ. 

᾿Ασαλάγτης,, χαὶὰὶ ΜηλανίωνθΘ'. 
Περὶ ᾿Αλκύσειδιϑ’, 
Περὶ ᾿Αλκμαΐωνθ', τὸ ἐξ ᾿Αμφιάρεω. 
Περὶ ᾿Αμφιαράου, 

Τρρὰ 

Σ ᾿Αγαμέμνονθ᾽. ; ἀμ 

᾿ΑγάγορθΘ'. ἙΝ 
οἱ ᾿Αγκαίου, 

ἡ ᾿Αδων,δ)Θ', 
Περὶ ᾿Αδώνιδι, Θ᾽ κήπων 2). Ὁ) δένδρων" 

Ταντάλου, 
Περὺ ᾿Αϑέμαντθ᾽ς 

Περὶ "Ἄκμωνθ'. 
Περὶ ᾿Αίαναθ' σὲ Λοκρῇ. 
ΤΠ οὶ ̓ Αίαντθ' τὲ Τελαμωγίσυ. 

ὑ ᾿Διγαίωγνθ'-: ’ ἕ 
οἰϊγιόχα Διός, 

; αἰγίδιΘ' σὴς Διόε.. 
ἡ ᾿Αἰγοκέρῳτ θ᾽. 
ὁ "ΑὐδΘ’ Κυνέηες 
᾿Αιήτου. 
᾿Αισήμου.. 
᾿Αχάστπου.. 

᾿Ακρισίου. 

᾿Ακσορλώνων., 

᾿Αλεκσρυῶνθ᾽', 

᾿Αλεξάνδρου, τὰ καὰὰ Πέριδ'᾽Θ'ς-. 

᾿Αδωνιδ'θ’. 

Περὶ ᾿Αλεσριδων. 

Περὶ ᾿Αλκιμέδηςο. 

Περὶ ᾿Αλκυονέδων. ἡμερῶν. 
Περὶ ᾿Αλιαρίων. 
Περὲὶ ᾿Αλοσύδνῃς. 

Περὶ. ᾿Αλωϊάδων.. 
Πεο ᾿Αμαδέκων, 

Περὶ ᾿Αμαζόνων. 
Περὲ ᾿Αμαλϑείας, κὶ τὸ κέρασος οἷυτῆς. 
Περὶ ᾿Αμυμώνης . 
Περὶ ᾿Αμφιδρομίων. 
ΓΙΕερὶ ᾿Αλφείου ρον 
Περὶ ανιπσοπόδων χαὶ δδ μα ϑτῇ 

Περὶ. τὸ οἰστρογομεν » καὶ ἐριϑμὸν ἢ 
λογισμον ἐυρεᾶν, ᾧ θύων, [υ γεῶ- 

μετρέϊν" ᾿ὶ φερὶ Φγειρομαν τείας καὶ 

Θιωνικῆς, 

Περὶ ὠλυργίδΘ', 

Περὶ 

ΤΕερὶ 

Περὸὲ 
Περὶ. 

Πεοὶ 

Περὶ 

Περὶ 

ἤσοι. σῆς πορφυρᾶ: 
ΚΟ] μ- 



δαφῆς, ἱσσορία" ἃ πῶς τὴν ἐρχίω 

ἑυρέδη κἡ πορφύρα" ἃ πὼς φὲ ζῶα 

ΟΣ ΤΗΝ 

ἸἨΙΝᾺἊᾺ 5 - 

γῦν δι Φοίνικες θηρῶνφω. 

Ὅς, ᾿Αἰγύασισι διάφορα δ ζώων 

ἐσέβονφο. 

Περὶ 

Περὶ 

ΠΤερὰ 

Περὶ 

ἽΠερὶ 

Περὲ 

ΤΙερὶ 
Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 
39 , Αινείου γενεακογίαγ ἃ ̓ Αστυκγακχος: 

Ἠμαθϑέωνθ'.. ξ 

᾿Α»ϑεμοκρήίτου.. 

᾿Ανσικλείαςς 

᾿Αντινόους 

᾿Αμφινόμους 
᾿Αλκινόου ο 

᾿Αντιφάτου.. 

᾿Αδμήτου. 
᾿Αμφικαύον Θ'- 

᾿Αισίμου. 

᾿Αερόπης. 

ΓΑβανφ Θ᾽ γενεαλογία. 
Περὶ 
Περὶ 

Περὲ 

ἘΠερὲ 

Περὲ 

Περὴὲ 
Περὰὴ 

Περὶ 

Περὲ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὰ 

Περὶ 
Περὶ 
Περὴ 

Ἰερὶ 

Περὴ 

Περὶ 

Ἑερὶ 

Περὸὲ 

Περὶ 

᾿Αντιλόχου- 
ἐπίγων.,) ᾧ μελαμπύγων 
᾿Αἰιγύπτου, ἃ δῥΨῥ, πάδων ευτὅ. 
"Αμβρακθ᾽- 

"ἌμμῳωνθΘ'. 
᾿Ιατροίς 

ΓΑκρωγθ’ ἑατρξ. 
᾿Αγαπίου.- 

Ἵσσπορμρχοί. 

᾿Απολωνέδου αἢ ἱσπορικὸς 

᾿Ακουσιλαάου «ὁ ἰστορικχδ- 

᾿Αγαξιμάνδιρου. 
᾿Αναισάτρου. 
᾿Απολωνίου αἃ ᾿Αφροδισιέω:. 

᾿Αλεξάνδρου σἢ ἹΜυνδίου,ς 
Ῥήτχορεςο 

᾿Αδριανοῦ πῷ ῥήχφρθΘ᾽. 
᾿Αϑηνοδώρου. 
᾿Αισχ ἔνγου. 

"Αβονηθ'. 

᾿Αναξιμένουςς 
᾿Αλεξοίγδιρου σῷ πυλοπλειίχωγος. 

Φιχόσοφοι, 

᾿Αλκμοαϊῳνὸς σῷ ᾿φιλοσύφε. 

᾿Ανοαξάρχου. 
᾿Αγαξαγόρου, 

Πεοὶ 
Περὶ 
ΓΙερὶ 

Περὶ 

Περὶ 
Περὼὰ 

Περὶ 

Περι. 

Περὶ 

ἽΠερὶ 
ἹΠερὰ 

Περὲ 

Περὶ 

ΤΙερὶ 
Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 
Περὲ 

Περὶ 
Περὶ 
Περὶ 

Περὶ 
Περὶ 

Περὶ 
Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 
Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

ἸΠερῚ 

Ἡερὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ) 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

ΧΕΙ 

᾿Αγακίου- 
᾿Αναξιμενδρου"- 
᾿Αναξιμένους.. 
᾿Αντισϑένου! ς 
᾿Ακύλα. 
᾿Αλεξάνδιρου σὰ ᾿Αιγαίυ. 
᾿Αλκιδάμαντθ'. 

᾿Αμμωνίου αὸ ἢ ̓ Ακεξάνδρου. 

᾿Απολωνίου αὦ ὙΤνανέως, 
Ῥήτορθεο 

᾿Αντιπάφρου σῷ ῥήσορθ᾽. 

᾿Απολωνίου αἢ ̓Αϑηναίς ῥήτορφί, 

᾿Αντιίθχου σῷ ῥέήτομθ'. 

᾿Ανδοκίδου. 
᾿Ανδιρομάχου. 
᾿Ανδροχίων Θ΄ « 

᾿Ανσιφωνσθ'. 
᾿Ανδ᾽ροκλείδου ς 

᾿Απολωγίου ῷ ᾿Αρχεβόυλουυ 

Ἰποιηπαί. 

᾿Αγαϑίέου" αὐ Σχολαστικοῦ. 

᾿Αλέξιδ Φ'. σα Ἐωμικε- 

᾿Αλκαίου αὦ Τραγικδ. 

᾿Αλκαΐου «ὦ Κωμικδς 

᾿Αλκμᾶνθ' σὃ Λυρικὃ- 

᾿Ανακρέοντθ' 
᾿Αναξανδιρίδον 
᾿Αναξίππου.. 
᾿Αντιμαχου - 
᾿Αγᾳφάνουςς- 

᾿Απολοδώρους 

᾿Απολωνίου «ῷ Σολέως. 

᾿Απολοφανους. 

᾿Απολοδώρου πῇ Τάρσεως. 

᾿Αράτου. 
Γραμματικοί.. 

"Αβρωνθ' αἱ Γραμματικχὸ: 

᾿Αλεξάνδρου σῷ Μιλησίέν 

᾿Αλεξάνδρου αὦ ᾿Αὐτωλέ- 

᾿Ανσέρωτθ᾽, ἷ 

᾿Απίονθ'. ; 

᾿Απολλοδώρου. αῷ Τιραμματιπῆ. 

᾿Απολωγίου αὐ Δυσκϑλϑ . 

᾿Αριςεέρχου - 
Πε- 



ΧΙΥ͂ ἼἼΙΝΑ Ξ. 

ΤΠρὴ ᾿Αριρογΐκου.. ἹΠερὺ ᾿Αρισφίπφουο. 

Περὶ ᾿Αρμςοφάνον:. ᾿ ἹΠερὺ ᾿Αριστοξέγου. 

Ζ1ερ] ᾿Αρκαδίου. ᾿ Περὶ ᾿Αρνέυφιθ’. 
Περὶ ᾿Αρχιβίονυ. Περὶ ᾿Αισχίνου αὦ Σωκρατικὲ. 

Περὶ ᾿Ασκληπιάδους. Περὲ ᾿Αρχελάου. 
Περὶ ᾿Αςτυάγουε. Περὶ ᾿Αρποκρατίωγ Θ' αἢ Πλατωνιχξ, 

Ἰατροί. [ Περὶ ᾿Αφρικαγοῦ. 

Περὶ ᾿Αριστογένθους πῷ ἰατρᾶ. Περὲ ᾿Ανγαχάρσιδ'ϑ'. 
Περὶ ᾿Αριστογένους σῷ Ἰζνιδίν, ἹΤερὶ ᾿Αρτεμιδώρου. 
Περὶ ᾿Αρχιγένους. Περὶ ᾿Αρχιμήδους. 

Περὶ ᾿Αφύρτου. Περὲ ᾿Αρχύτου ασὦ Ταροαντίγα. 
Ῥύτορες. Περὲ ᾿Ανδροκλείδου:ς 

Περὶ ᾿Αριτείδους σῷ ῥήσοροςς Περὴ ᾿Αριςάνδιρου σὰ μάνσεωϊξ. 
Περὲ ᾿Αρμςτογείτονος. Περὶ ᾿Απατερίων. 

Περὲ ᾿Απολωνίου τὸ Ναυκρατίτε: Περὲ “ἢ ἀπαγ᾽ ἐις μακαρίαν χεγομένε- 
ΤΙερὶ ᾿Αριςοκλέους. Πόϑεν Αυσονες οι Ἰσαλοὶ λέγονπωι,. 
Περὶ ᾿ΑρποκρατίωνΘ᾽- Περὲ τῆς ᾿Αινεία αρχῆς» Ἀ) τῆς αὐτε 

Περὶ ᾿Ασπασίου. ἐις σκαλίαν ἐἰπόπλε-. 

Περὶ ᾿Αφαρέως. ᾿Αρκεσιλάου γενεαλογία. 
Περὴ ᾿ΑΜφέγους "Περὶ ᾿Ατρέως. 

Περὶ ̓ Αἰσώπου ποὺ ἀἀλτ ροῦΣ Περὶ ᾿Αντιγόνηςς 
Περὶ ᾿Αρισταινέτου. Περὶ ᾿Αρμονίας τῆς Ἀκδμε γυνκικέςς 

Ἰποιμγαίς ἹΠερὶ ᾿Αριώδινης. 
Περὶ ᾿Αῤῥιανξ σῷ ποιναῇ ς ἸΠερὲ ᾿Αγήνορο! . 
Περὶ ᾿Αρίω»Θ'΄. ἸΠερὶ "Αργου. 

περὶ ᾿ΔΑριστέου. ὃ ἸΠερὶ ᾿Αργοῦς, 

Περὴ ᾿Αριςομένους ἹΠερὶ ᾿Απίδων. 
Περὶ ᾿Αριστωνύμου ς Περὶ τῆς ἀστρώς ἄρκτῳ. 

Περὴ ᾿Αρχεδέχου. Περὶ Δρνηε. 
Περὶ ᾿Αστυδάμαντθ' αἢ Τραγικὅ. Περὶ ᾿Αρπυίων. 
Περὶ ᾿Αρχίππου. Περὲ ᾿Αστάρτη. 
Περὶ ᾿Αςυδάμαντθ' τοῦ γέξ. Περὲ ᾿Αστερίας. 

ἉΔΙορὶ ᾿Αυγέστου ἹζΚαίσαρθ᾽. Περὶ ᾿Ασχυκγάσσηε. 
ἹΠερὶ ᾿Αυγέου σα Κωμικᾶ. Περὶ ᾿Αστυδαμείας. 

ΤΙρρὴ ᾿Αχιλλέως σῷ ποιηαῦ. Περὶ ᾿Ασχυόχης. 
Περὶ ᾿Αυτοκράτους. Περὶ ᾿Ασφαλίωγθ᾽. 
ἹΠερὲ ᾿Αχαιοῦ αὦ Τραγικῶ, Περὶ ᾿Αυγείου. 
ΤΙερὶ ᾿Αινίκου. Περὶ ᾿Αχέροντθ'. 
Περὶ ᾿Αισχρίωνθ', ᾿Αχαιοὶ πόϑεν δι "Ἕλληνες αἰγομάσθ"" 

Φιλόσοφοι. σαν.- 

Περὶ ᾿Αρκεσιλάου αὖ Α᾽ χαδημαῖ κοῦ. Περὶ ᾿Αρτιβίου αἢ Ἱέρσε. 

Τερὶ ᾿Αῤῥιανοῦ αἢ Φιλοσόφε. ᾿Αχιλλέως γενεαλογέα- 
Περὶ ᾿Αριγνώφης, Περὲ ᾿Α ύρσου αὖ ὑἱὰ ᾿Αἰήτε. 
Περὲ ᾿Δριστοκλέουν, 



ΓΥ͂ΝΑἜΞ. 

Περὶ Βάκχου: 
Περὲ Βριμοῦς. 

Περὶ Βελεροφύγχδυ ; 
Περὶ αὖ Βερενίκης πλοχοΐμε. 
Περὲ Βήλου, ἐν ᾧ ᾧ πορὲ Βαβῳυλῷε 

γ»Θ΄. 
Περὶ Βορέου ᾿ 

ἹΙερὲ Βριέρεω, 

ἹΠερὶ Βριζοῦς. 
Πρρὲ Βίαντθ᾽, 

Περὶ Βροντου. 

Περὶ Βακέδων. 
ΤΙορὶ Βάσσου, 
Ἱερὶ Βήρου. 
ΤΤερὶ Βασιλικοῦ αὐ φοφισαὶ. 

Περὶ Βακχυλίδου αὖ λυρικῶς 
Περὶ Βάττω»Θ'. 
Περὶ Βαροῦς. 
Ἱϊερὶ Βώλου σὲ Δημοκρατίας 

Περὲ Βίανα Θ΄. 

περὶ Βωλου πὸ Πυϑαγορείς. 

Περὶ Βίωνος, 

Περὶ αῷ Βεϑοίνα Ἡρακλέως. 

Ἐ 
Γ[ΠΕὶ Γάγγου πὲ δεκαπήχεωε. 
Περὶ Γανυμήδους. 

Περὶ Γαργίστου πὸ χυγός, 
Περὶ γεωργίας, πῶς ἑυρέϑῃ. 
ἩΣ ρὶ Γυηρυένου. 

Περὶ Γλαύκου αὖ ᾿Αϑηναίε. 

Περὲ Γλαάυκου αὖ ΜίένωΘ'. 
Περὶ Γλαύκου αἢ θαλαταίε. 
Περὶ εἰγάντων δῇ σπκαρέντων ᾧ φυέν- 

ΤΩΥ δἰυθήηήμερονο 

Περὶ Γοργόνων « 

Περὶ Γύγου. 

Περὶ Γεσίου απ ἰατροσοφιστὰ. 
Περὶ Γαϊανοῦ σῷ ῥήτορθΘ', 

Περὶ Γενεθλίε, δη 

Χν 

ἹΠερὶ Γοργίου, 

Περὲ Γλαύκων Θ᾽, 

Δ 
1Περ: Δαιδάλου. 

ἹΠερὲ δακτύλων Φῥ᾽εκαλομένων Ἰδοίων; 

Περὲ τῆς δαιμόνῳ» λιχνείαςε 
Περὲ Δανάης. 

περὶ Δαρδάνου. 

Περὲ Δαφνης. 

Περὶ Δαναοῦ, 
ΔεδφίγιΘ' διασὲ ὃ ᾿Ασόλλων: 

Περὶ σῷ δέρατος σὰ χρυσομάλε, 
Περ Δευκαλίων Θ΄, 

Περὴ Δημάρχων. 
ἹΠερὶ απῷὲ Δελφικὲ φρίποδΘ', 
ΠΠερὲ Δύμητρος. ς 
Περὶ Δύμητρθ' καὶ Ἑ στίας. 
Περὶ Διδοὺς, 

περὶ δικασαηρίων ΔἷΥὴ ἐν ᾿Αϑήναιε, 

Περὶ Διομήδους. 

Περὶ Διονύσου. 

Περὲ αὖ πὸν Διόνυσον ἄνω αγδρός 

γυχον- 
Περὶ δα χκεκομμένων ᾧ διεσπασμέο 

γὼ» σὸν Διόγυσογ. : 
Περὶ Διοσκδυρων. 

Περὲὶ Δμήσορθ', 
Περὶ αἰ δυρεία ἵππε, 
Περὶ δρυὸς τῆς Δωδῳωγαίας 7, καὶ πὸ 

λέβυτοςς 

Περὲ Δωρίππηηε. 

Ἱστορικοί, 

Περὶ Δαμάσσου σῷ χρογογροίφε ὁ 
Ἱερὶ Δαμοκρίχου αῷ ἱσσορμκξ. 

ΤΠερὶ Δυμητρίου πᾷ ᾿Ιλιέω:- 

Ἱερὶ Δαμοσπράτου. 
Περὲ Διδυμου. 
Περὶ Δίχσυθ᾽, 

Περὶ Διοδώρου. 

Περὶ Διονυσίφυ σὰ Μιλησίου. 
Περὶ Διονυσίου αὖ Ῥοδίῳ. 

Περὶ ΔίωγΘ᾽. 



ΧΥΙ 

Περὶ 

Ἰερὶ 

Περὶ 

Περὲ 
Περὶ 

ΤΙερὲ 

ἹΠερὲ 
Περὲ 

Περὶ 

ΤΙ ερὲ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὲ 
ἸΠερὲ 

ΤΠερὲ 

Περὶ 

Περὲ 

ἹΤερὲ 

Τερὰ 

ΤΙερὰ 

Περὶ 
Περὲ 

Περὶ 
Περὰ 

Περὶ 

Περὶ 

Τερὶ 
Τ]ερὶ 

Περὰ 
Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὰ 

ἘΙ 

Δωριᾷ', 
Ἰατρϑΐ. 

Δεξίππου αὖ ἐχτρῶ. 
Διοσκορίδου.. 

Δρώκοντθ'. 

Δαμιανφὺ «αῷὸ σοφισηΐ. 
Ῥήχορε! ὁ 

Δεξίππου- 

Δαναΐρχους 

Διονυσίου “σῷ Μιλησίε. 
Δημαάδου. 
Διονυσίου σῷ ᾿Αλικαρνασσέως. 
Δέων Θ᾽ ῶδ ἵϊρυσαύίς. 

ΠΠυμταΐ. 
Δενγοδόχου πᾷ κωμικχδς 
Δαμοξένου. 

Δικομογέγους. 

Διογένους, σὲ ᾧ ᾿Οἱνομοίου. 
Διοκλέους. 

Διογυφίου αῷ Νιιτυχηνμίςς 

Διογυσίον αῷ Βυζαντίς, 
Διονυσίου σα Ἰκορινϑίω. 

Δεξέππον, 

Γραμμααικοί, 

Δαφέδου πῷ γραμματικὸς 

Δημησρίου σὰ ἸξίογΘ', 

Διδύμου. 
Δικακοείρχον.- 

Διογεγεαονοῦ. 

Διονυσίου αὦ γραμματιχᾶς 
Δράκοντα Θ΄, 

Φιλόσοφοι. 

Δαμασκίου αῷ φιλοσόφε. 

Δαμοφίλου. 

Δημοκρίσους 

Διδύμε. 
Δικχωμόρχου.. 

Δυμησρίου αὐ Φαληρέως 
Διοδώρου πὲ ᾿Ουάλεξρλου.. 

Διοδώρου αἢ ᾧὶ Κρονε, 

Διονυσίου ὑἱιό αὖ χυράννε. 

Διονυσίου αὖ μεταϑεμένα, 

Δίων ᾽ς 

δἰαγόρου ο 

ΝΑ ΖΞ. 

Περὶ Διογένους σὲ φυσικῶς 
ἹΠερὶ Δίων Θ᾽ σὲ ἸΙρυσαέως, 
ΣΙερὶ Δομένου αἴ φιλοσόφε, 

Ἱερὰ Διογένους αἃ Κυνικξ, 

Β 
ἘΠ ΈΕρὶ Εἰ ρεσιωνὴης.. 

Περὶ σῷ εἰς Κωόσαργες λεγομένες- 
Περὲ “Ἑκάβης. : 

Περὲ Ἑκάτης. 

ΠΕερὲ δὲ Ἑκχασογ χείρων ς 

Περὶ ἜἘλαρης. ; 
Περὶ Ἐλεγειδ', σῆς ἃ Περοῦςς 
Περὲ Ειδοϑέας. 
Διατὶ Ἑλλωτὶς ἡ ᾿Αϑηνὸὰ εἴρηται ς 
Περὶ ἽἙλλης, ἃ Φρίξου. 

Περὶ Ἐμπηὀούσης. 

Περὶ ᾿Ενδυμίωνθ᾽, 
Διασὲ Ἔνόρχης ὁ Διόνυσος. 
ἹΠεοὶλ Ἔνυοῦς- 

ἹΠερὶ Ἐπειοῦ. 
Περὶ ᾿Επικρείτους ς 

Περὶ ᾿Επιμενέδου. 
Περὲ ἜἘρεχϑέως, 
Περὶ Ἔρινγνυων.. 

Περὶ Ἑλένης. 
Περὶ Ἑρμοῦ. 

Περὶ Ἔρωτθ'. 
Περὲ Ἐρνχβονίου, 
Περὶ Ἑσπερίδων « 
Περὶ ᾿Ενήνου. 
Περὶ Ἑυμαδου. 

Περὶ ᾿Ευρυβάτου.- 
Περὶ Ἐριφύλῃε. 
ἸΠερὶ ᾿Ευρυπυλου. 

ἸΠερὲ ᾿Ευρύτου. 
Ποὺ ᾿Ευρωπὴῆς πῆς ᾿Αγήνγορθ᾽ ἐ 
Περὶ ᾿Ἐχέσου. 

Ἱστορικοί.. 

Ἑκαταίου αὖ ἱσφρρ,λ. 

Ἑλαφίχου σα Μιλησίου. 

Ἑλανίκου αἃ Μιτυληνγαίε, 
Ευκγίρου. 

Περὲ 

Περὰ 
ΤΙ:ερὶ 

“Περὶ 

Π-- 



ΠΙ͂ΝΑ Ξ: 

Ἐφέσου ο. 

" ᾿Ἐυσποθίου.. 
᾿ς Ἔφορου . 

Ῥηήτορες - 

Ἑρμαγόρου αὃ ῥήορφ".. 

᾿Ενοδιανὅ. 

᾿σιφαγίου 
Ἑλικωνίου 

Ἑρμογέγους, 

᾿Ευδήμου -. 
υσπεφίου. 
Εἰ υσεβίου αὦ ᾿Αραβίε. 

Ἐυστοχίου αἢ σοφισαὰ. 
᾿ΤΠοιηταί, 

Ἐπιγένους αὦ. κομικχδ. 
Ἐσιμενίδου. 

Εσικράτους. 

Ἐσινίκου.. 
Ἐπιχώρμου. 

σοφισαᾷ. σῷ 

πῇ Βυζωντίου. 

᾿. Ἐρίφου- 

Ἔρμίππου.-. 
 Ἐυϑυκλέος οἱ 

᾿ Ἐυμόλφου.. 
" Ἔυσδου. 

Ἐυσολιδθ, ᾿ 
᾿Ἔυφορι ων’ «φῇ Χαλκιδέωςς 

ἡ ἜυφρονθΘ'. 
Γραμματίκοί : 

Ἔτσαφροδίσου αὖ γραμματικδι, 
Ἑλλαδίου σαἢ γραμματικὃν 

" Ἕρμολαου ... 
Ἑυγενέου.. 

᾿ Ἐνδωμονθ᾽, 
"ὦ : 
Εἰρηναίου. 

Ἑχασώου. 
Φιλύσοφοι. 

Ἐμσεδοχλίου:, 

ἜἘμπεδοπίμου.. 
Ἐσικτήφσου, 

Ἔρατοσδϑένγους. 
' 5 

Ἐπιχόυρου . 
Ἑ,ρμαγόρου. 

᾿ Ἐπιχάρμου. 

᾿ Ἐχαμιγωνδου, 

»Ἕ 

ἌΝΤΕ 

Περὶ Ἑρμείου. 

Περι ἙἜυδοξον.. 

ῥᾷ 

{Πποὸὶ ΖαμόχλξιδϑΘ'ς 
Περι Ζευξίπαηης. 

Περὶ Διός. 
Περὶ Διὸς χαάνσα γινομένῳ ὄρ᾽ σὶρ 

γιωωκας . 
Περι σῷ γεφεληγέρέτε Διὸς φρὸς τἀδ 

Ἥραν. 

Περι πῷ ἐμντεσόνα Θ' φόβε πῷ Διΐ, 

Περι σῦς σωεύσεως δ ὀφρύων καὶ 

συγκιγήσεως δὴ σρικῶν ὦ Διός. 
Περι σῷ ἐν Κρύῳφ;, πίφε αἢ Διός. 

ΤΙσσαχῶς ὁ Ζεύς" ὅτοι περὶ “δἥῥ ἐσὼ- 

γυμιῶν οαἰυασδ,. 
ἸΠερλ πὰ γάμο σῷ Διὸς χα τῆς Ἡραι.. 

Τροι Φήϑου ξ ᾿ΑμφίονΘ'- 

ΤΙερι Ζηήπου ἃ ΚαλαϊδϑΘ'. 

Περι Ζωπύρου απῷὶ Βαβυλωνίου. 

Ῥύφορες. 

“Ζηγοβίου ασἃ σοφισαᾷ. 

Ζωΐλου. 

Ζωσίμου. 
Γραμματικοί. 

7Ζιηνοδότου πὸ γραμματικδ.. 
Ζηνοδοαὺ πῷ Ἔφεσίον.. 

Ζωναΐου.. 
Φιλόσοφοι 

Ζήνων Θ' πῷ Ἔλεοκαν φιλοσοφε. 

Ζινων Θ’ πὸ Σιδωνίου. 

Ζήνωνος πῇ Ταρσέως. 

Ζήγωνγος πῷ' Μιενασὲς. 

Ζήνωνος αῷὸ Κισιέωϑ ο- 
Ζωροάστρου, 

Ζωρομαάσδρον.- 

Ζωσίμον. 

᾿Ὶ 
Ἵερι 

Περκ᾿ 

ΤΠ ερι 

ΤΙερν" 

Περκὶ 

Περκὶ 

Περι 

Περκὶ 

ΠΕερκὶ 

ΤΠερ» 

Περὶ 
ΤΠερι' 

ΠῚ ρον 

Ἁϊερὺ 

ΦᾺΣ 0 



ΧΥΙΙῚ 

ΗΠ 
ἘΓ ἭΡῤης, 
ἹΠεορ Ἡεασίωγος, 
Περὶ Ἥλέου ᾧ δ παίδων ἀναῷ. 
Περὶ Ἥρας. 
Περρ σῆς “ρας ἐγ σῷ οιθέρρ ᾧ σεῖς 

νεφέλαις κρεμαμένῳς σιδηροδέσε, 
Περὶ αὖ τὴς Ἥρας: ἐν πὸ Ἄργει 

ἡδιρύματος. 
ΤΤερρ' Ἥρακλεως. 
Τερ Ἡρώων δῷ παρὰ πσχοῖς “Ἐλ- 

λησι. 
Περλ σὰ Ἥλυσιου σεδία, 
Πόσο! χαὶ πίνες δι ᾿Αργοναῦται ἥρωες, 

ῷ αίγες, ᾧ πόθεν. 
Τήνες δ ἥρωες δι φὸν Καλυδώγιον 

σώ κτείναγσες, 
Περι Ἡραίστου. 
ἙΤερ᾿ ὗδ Ἡφαΐζεου αγαϑημάσων, ᾿Α- 

φροδίχης σὲ ἃ ᾿Αρπέμιδρ', Ἑραξ 
σε αὶ Ἐρώτων. ᾿ : 

Θ 
Ϊ πε; Θεογονίας. 
Πε:.," Θέσιδος. 
Περι Θαμύρ,ϑος. 
Τερκ' Θερσίπσου, 
Περὶ Θυσέως, χαὶ Περῤίϑοσς, 
ἸΊερι Θεόγνιδος αἢ φυράγγε, 
Περι Θρασυβόυλου. 

Φιλόσοφοις 
Ιεθ Θαλὴ αἢ σοφξ. 

1Περρ Θεανοῦς, 
Περι Θεωσήσου «ῷ ᾿Ασχρολόγε, 
Περι Θεοδοσίου σῷ ἹΤριποχίσε, 
Περι Θεοφράσφκου. 

Περι Θέωνος πα ᾿Αλεξανδιρέως ,. καὶ 
Ὁ ἄλλων, 

Ῥύχορες, 
ἀ]ερο Θεῦ δέχσου πῷ ῥύσορος, 
Πρρὼ Θεοδιόρου σῷ σοφιτὲ, 

ΠΙ͂ΝΑ 5. 

Πρ Θεοδιῴρον αα Γαδαρέοῖ. 
Περι Θεοκρέτου πῷ ῥήπορος. 
Τρ Θεοπόμπου. 
Γερο Θέωνος σᾷ σοφιςᾷ. 
Τερρ' Θυραμένους σῷ ᾿Αϑηγαίς; 
Περι Θηραμένους αῷ ἹΚείς. 
Περι Θρασυμάχου. 

Ποιηταίς 
Ἱξερκ' Θαληστου αὲ ποιμαΐ. 
ΠΕερρ' Θεογνήτου. 
Περι Θεύγνιδος, 
Περκ' Θεοδώρου, 

Περι Θεοκρίτου. 

Περρ Θεοπόμπου - 
Περι Θεοφίλου. 

Ἱπερὶ Θεέσαπιδος, 

Ἱστορικοί. 
Περι Θεμισχογένους σὲ ἱστορικὰς 
Περρ Θησέως. 
Περρ Θουκυδίδου. 

] 
[πὸ ᾿Ιαγουωρίου σῷ ἀγάλματος, 
Περι Ἰασίωνος. 
Ἀρι Ἰδαίων δαχαύλων. 
ΤΙρρα Ἰάσονος, ἃ πῶς ἀπέκεισο᾽ οἰυ: 

αἰ κληρογομῆσοι τὸ χρυσόμαλλον δὲ- 
βειξ . ͵ 

Πεο ᾿Ἴδου. 
Περὶ "ἴδμωνοςς 
ΤΠῈΕρκ Ἵλάονος, 

Ἰνοῦς Ι 
Ἰξίονος, | 
Ἰκαρίου αἢ πατρὸς Πηνελόπης; 
Ἱπποδαμείας, 

Ἱσποδάμου. 
Ἴσιδος, 
Ἱσσιαίας, 

Ἴσχυος. 
Περὶ ᾿Ἰφιγενείκε 
Τερὺ Ἰκαρίου σὲ παρὸ Διογύσε λα- 

βόγχος σὸ τῆς εἐμπέλε κλῆμα, καὶ 
Φυτεύσαντος , ἢ ᾿Ἤριγόγη: σὴς ἐὐυ- 

στὸ 

ἴερ,. 

Περκὶ 

Περὶ 

ΤΤερ,ὶ 

Περρ 



ΤΙ νὰ ΝΜ Αἱ 53) ΧΙΧ 
 ϑυγατρὸ ὝΠΝΟ ; 

αὖ ϑυγατρός" ἃ ὅτι παρὰ Χίοις. Περι Κερβέρου 

«ρώφποις ἐγένετο ὁ μέχας διγος ΠΡ Κ 

ι ᾽ ’ 
Ἧ 

ἐθμ 5 ᾿ 

ΤΙεον Ἰφίκλου. 
Π τ ἘΡΡΊΜΙΗΘΝ 

Περι Ἰοῦς. τε ρα θῳ τῴραιν 
) ἐρὶ σὦ Κήσυς αὐ Τρωϊκῦ 

τ ΘΕ  ϑΑ Ἐπὶ Κήσυς σῷ Τρωΐκε., 

Περι Ἰαμβκχίχου αὐ φιλοσοφε: ἼΠΑ Κρ δ παρ᾽ Ε'λλησι δο-- 

Περι, Ἰάσονος. ΤΊ ΠΡ με 
᾿ ἢ 

Σ1ςε ᾧ ὰ Ω Ἐ 3 ἣΝ 

Περι Ἱεροκλέους, 
Π ἢ ἘΠ ΥΙ ἔ υ᾽ παερνν ἐσ 

: 
ἐ0.} " Βριά 

Περι Ἱππαρχίας. 
Π Ν ΤΉΝΉΡῚ ᾧ Βριάρεως . 

τς ͵ 
εΘ ; 

ἹΤερρὶ ἱππάρχου. 
ΓΙ τ ἘΠῚ εὰν 

. Ἂ 
εξ ῦ 

ἘΠερΑ Ἱπποβύτου. 1Π τ εἰ λ τὸ ἣν 

. .}) ΄ 

3 ᾿ ᾿ ᾿ 

ΤΕΣ ΤΣ 
ἼΣ ΕἾ: τ σε Ε 

Ἶ 10 “ῦκ 

τ Ἰσαορικοΐ, 
Πιοὰ ς οὐ ρος 

ἹΠερρ Ἰάσονος «ὦ ἰσαορικῇ, 
ΞΣΣ θῖνες 

Περμ' Ἐπ ττυσς. 
τὸς Κίρκης. 

᾽} 
"ς “γῆς 

Περι ᾿ἴστρου. .. : Π πὸ ΡΠ Ἵ 
Ἶ ᾽ ἐρλ' Κοισύρας 

πὐθαὶ Ιατροί. ΠΕερμ' Κον ἰ 

ἐρ Ἱπποκράτους, ᾷ δὰ ἃ ι Ἐπ 
πξοι Ὁ“ αλὼν ὑαν} Κορυδιαλϑ ο’ ᾿ 

ε , - » 
ξ εἰ Κ δέ φ 

Περι Ἱπσπείου αὐ ῥήτορος. τ ΤΡ πενδι 

Περκὶ ἸἸσωου 5 
ἘΣ τὶ Δ ̓  

Περὶ ᾿᾿σοκράτους. πεν τα ἐδ 

Ε 

8 
ἷ 

Περι ᾿Ιφικράτους. 
τι τις ἐ δ 

Ἧ ερκὶ Κυδωγος- 

Ποιηταῖς Τιερ Κα ᾿ 

᾿ 3 ᾽ 

; ) 

Περι Ἰβύκου ασ ποιητδ. 
αὶ τῆ: ὑκλΌ ΤΩΣ Ὁ 

ΠΠερρὶ Ἰδαίου". 
- δὴ ἐν ἹΚωυσσάργες εἰσοῤῥιφτοι 

ἩΠ οὐ ᾿Ἰοφώναονς 
Ἔ ΒΡΤΩΥ νγνύων 

ΤΙε ῃ " 
ἐθκ δἰἷδ Κύχγων. 

οι ᾿ἴονος. χὰ ἘΣ ΩΝ 

Περὶ Ἱππάρχου ᾿ς 
τε ει Κυδωγος . 

Πρ Ἱππωώνακτος, “ ἘΠ τε πρυσατι 
ιααὶ Κωλώαις ἡ ᾿Αφροδίτη ἐκλήϑῃ. 

Κ 
Ιστορμκοί΄. 

( - « 

ἤπερ Ἰάδμου τϑ ἱστορικᾶ. 
κι , 

ἶ [πρὶ Ἱξωδρῦν: 
ἐππΞι Ἰαπίτωνος. 

, " 
ξ δξε 

Διαὴ καίειν πὰς γεκρὺὸς παρὸ τοῖς Τ| ΕΞ οὐγθμο Ὁ 

παλαιοῖς ἐποίαν. ἫΝ ἀφ Δ ον 

Τοῦ Κανέ ΤΓερλ Κρίτωνος- 

ΘΑ γεως., 
Περι κ , ΒΕ 

ΠΕ τίω κομίω ἔσρεφον ὁ, “Ἕλληνες ἽΝ ΤΡ τιν ὌΡΗΝ 
: ; Τρ γεν πν . ἥσ 

Ἐκ Καργνέων ἑορτῆς αἢ ᾿Απόλωγος. Τιερι' Καλιγί ἐδ τῇ 

εἐθ» τῆς Κασσχωνίας ΤΙ τὐφακαι ἐρὰ τρ μονα δ 

Περι Κέχροπο τ άσσθιθς 
βσε:, Περι Καὶ 

Διααὶ Κα ἔς ρον ἔθ 
Ἰπρεὶ ελαδεινὴ καὶ "Άρτεμις χέγετωαι. Περι Κὶ ὉὴΝ 

ερλ' Κενταύρων ΤΊ ΤΠ ἧς 

ΕΝ ἀδ αν 
ερρ Κεφάλου. 

χέρατὸς τῆς ᾿Α Υ , - 
’ ᾿Αμακϑεῖνς ὁ Περι Κιυηφισοδήμου.. 

ἃς δε ἢ 3 1τ.- 



ἘΣ. 

Ἐεορ Κσρακος. 
Ποιμταί, 

Καλλιμάχου τὸ ποιησὃ, 

Κανϑάρου, 
ἹΚαρκίγου, 

Καίσαρος Τιβερίου, 

Κοράννηςς 

Ἐξ γφισοδώρου . 

Κικιλίου. 

Κλαυδιαγοῦ. 

Κλεοφῶνχον», 

Κλεταγορας.- 

Κολουδου, 

Κοράννου, 

Κράτητος τὸ κωμικἕ ὁ 

Κραπίγους 

Κρεωφύλου, 

Κύρου. 
Φιλόσοφοι, 

Καρνεώδους τὸ φιλοσῦφϑε,ι 

Καλλέίσπου. 
Κελσίνγου.. 

Κλεάνδους, 
Κλεοβούλου, 

Κλεοβούλης. 

Κλεομβρότου, 
ΤΙ ρ ἹΚορνούτου. 

Κράτητθ'. 

ΚρίτωνΘ'. 

λὰ ἴω 
ΓΠ]κοὶ Λάδωνος πῷ χσοταμξ, 

Περὶ Λαχρατίδου. 

Περι Λακωνικῶν ἐφήβων δ ἕσινο- 

μένων χαὺς μάστιξι, 
ΤΙερ Λαμίας. 

Περι Λαμπεαας. 
περ Λαοδαμείας. 

Περι Δαπίϑων. 

Περιρ Λευκοϑέας. 

ΤῚερ Δευχωσίας. 

Περι λέονγχος σῷ ἐν ὠραγῷ, 

Ε] 

1ΠΥΝᾺΑ 5. 
Περι Λήδας. 

Περμ Λητοῦς, 

Περι ΛΔίψου. 

Περὺ Δ Διχῶνε 
Περι Λοκρδ. 
Περι Δυγδάμιδος σὦ κατακαύσανιζος 

σον ναὸν τῆς ᾿Αρπέμιδος, 
ἹΠερ' Δυγκέως. 
Διαπὶ λυκηγενὴς ὃ ᾿Απόλοωνς 
Ἱξερι λύρας τῆς ἐν δυρανῷ.. 

Ῥηήσχορες. 

Περι Λαχάρητος σῷ ῥήτορος. 

ἹΠεορὲ Λέοντος τὲ ᾿Αλαβανδέωςς 
Περὶ Λεωγώς 

Περὶ Λιβανίου.. 

Περὶ Λουκιανδ. 

ἹΠερι Λολιαγοῦ, 

Περι Δυκχούργου - 

Περι Δυσιίου. 

Ποιηταί. 
Περὶ Λεσχέδου τὰ ποιηπξ. 
ἸΠορι Λευκωνος. 
Περι Λίγου, 

Περι Λυσιμάχου. 
Πεσι Λυσίσπαου.. ; 

Γραμμακαικοί. 
Περι Λουπέρκου αῷ γραμμακικὲ. 
Ἱερὰ Λυγκέως. 

Φιλόσοφοι. ἢ 

Περι Λέονχος πᾷ φιλοσόφε, 
Περι Λεσβόνακτος. 

Περι Λογγίγου. 

Ἱσσορικοί 

Περι Λαμπϑίυ σὃ ἱςορικὸ, 

Περὶ Λύκου, 

Ϊ Ϊε,ὶ Μακαρίας τῆς αὐ Ἥρακλέως, 
Περὶ χῆς δὴ Μάγων ϑυτικῆς “γρο- 

γνωσάως, 

Περι Μαῤίρας. 
Περι Μαωριανδυνϑθῦς 

Περι Μαρπήσσης. 
ΠῈ- 

ΓΙ 



ἼΠΠΙΝΑ ΖΞ. ΧΧΙ 

Περὶ Μαρσύου. Περὶ Μελέτου. 

Περιὶ Μαυσωλοῦ αὖ Καρός, Περὶ Μενάνδρου ς 

Περὶ Μεγάρας σὲ Ἡρακλέδεο Περὺρ ΜΜηχτροφάνουςς 

Τρ Μελάμποδος. ΤΙροὶ Μινουκιανοῦ, 

ἹΠερὶ Μελεάγρου. 
Ποιηταΐ, 

Περὶ Μεδουσης. περὶ Μάγνητθ' απὸ κωμικῦς 

Περι. ΜΜέμνον θ΄. Περὶ Μελανισπίδου. 

ἽΠεο Μενοικέως - Περὶ Μενάνδρου. 

Περὶ Μερόπης ἃ Κλωοϑήρας. Περὶ Μενελάου, 

Τπερὶ Μεαβου, Περὶ Μενίππου. 

Ἱπερ' Μηδείας. Περὶ Μεσεμήδους. 

Περι Μίδου αἢ Χρυσομανδε. Περὶ Μεπαγένους. 

Περι τῆς Μίϑρου κολάσεως. Περὶ Μιμέρμνου - 

Ἱερ Μίλων»Θ᾽ σα Κροτωνιάτϑ Περὶ Μνησιμάχου « 

Ἰπερὶ Μίνωθ᾽. ἸΠερρ Μορσέμον.. 

Περι Μορμοῦς. Περὶ Μουσαίου. 

Περι Μολιονίδων, ΤΙ ερλ Μυίας. 

Ἱπερὶ Δα Μοιρῶν. Περὶ Μυροῦς. 

Περὶ δ Μουσῶν. Πεοὲ Μυράλου. 

Περι Μυστηρίων δ ἐν ᾿Ελώσϊνι σῆς Τραμματικοί, 

᾿Ασεικῆς. Περὶ Μιϑωΐκου σῷ γραμματικὸς 

ἸΤεοὶ Μυρμιδόνων - Περὶ Μοόσχου. 

Περὶ Μυρῥαε. 
Ἱςορικοί. 

ἹΠερὶ Μαρσύου αὐ ἱστορικδ ο Ν 

Ππιρὶ Μαγώχμου. 

Περὶ Μενάνδρου. .Φ 
Ἰατροί- ΠΠεὸ Νανγνάκου- 

Περὶ Μαρκέλλου σὰ ἰατρὲ- ο Περὸ Ναρκίσσου. 

Περὶ Μενεκράτους . Περὶ τῆς γινομένης τιμῆς πῷ Νείλῳ 

Περὶ ΜέτωνΘ. - παροὶ κΚ" ᾿Αιγυπτίων. 

Φιλοόσοφοι. Περὶ Νευσππολέμου - 

Περὶ Μωναύχμου αἢ φιλοσῦφε. Περὶ Νηλέως. 

Περὶ Μαξίμου αὖ Τυρίε. Περὶ Νηρέωςς 

Περὶ Μαξίμου αὐ Ἤπερωτε. Περὶ Νιηρηϊδων - 

ΤΙερὶ ΜΜαρίνου. Ἵερὶ Νι σης. 

ἸΠερὶ Μουσωνίου, Πεοὶ Νυμφῶν « 

Περὰ Μυροὺς, Φιλόσοφοι. 

Ῥήσχορες. Ἰπερὶ Νεοκλέους αὖ φιλσόφα. 

Πεῤὰ Μαΐωρθ᾽ σὰ ῥήτορθ'. Περὶ Νικολάου σῷ περλπαπτικᾶς 

Ἰπεοὶ Μάλχου. Περὶ Νικομά χοῦ πῷ Σταγηρίτου. 

Περὶ Μαρκέλλου. Περί Νουμηνίου. 

περὶ ΝΜίαρμίου. ᾿ Περι Νικονδρου αὖ ᾿αΤρϑ- 

Περὺ Μελησέρμου, Περὶ Νικομόέχϑδ: 
Πε- 



ΧΧΙΙ ΠΥ͂ΝΑ Ξ. ς 

ΤΠρρὶ Νυμφιδιθ' σὲ ἱσσορμκὲ . 

Ῥήτορε:. 
Περὶ Νεάνϑους σῷ ῥήτορθΘ'. 
Περὶ Νικαγόρου, 

Περὶ Νικολάου αἢ ῥήπορθ'. 
ἸΠερὲ Νικοκάου αὖ σοφιςδ.- 
Περὲ Νικοστράτου ο 

Περὶ Νυμηγίε. 
᾿ς Ποιηταί, 

Περὶ Ναυσικράτους σὰ κομιβϑις. 

Περὶ ΝιΗεοφῶντοςς 

Περὶ ΝέστορθΘ'’, 
Περὶ Νικομάχου. 

Περὶ Νικοστράτου . 

Περὲ Νικόφρονθ᾽. 

Περὶ Νικοχ άρητθ'. 

Περὶ Νόνγου. 
Περὶ Νικάνορος τὸ γραμματικξι, 

Ο 

Τ|ερὶ Ὀδυσέρωες 

Περὲ ᾽οιδίποδθ᾽, 

Περὶ ᾿Οινομάου. 
Περὶ ᾿Οιγώγης. 

Πρ Οὐσχοῦ πὸ ἐν ουρανῷς 

Περὶ ᾿Ομφάλης. 

Περὶ ᾿Ογαρομαντείοις. 

Πρ ᾿Οιωγικῆς. 

Διααὶ "Ὄ»Θ' ἐν αῷ ἐρανῷ αἱμά ται. 
Περὶ ὍὌρέσπου. 

Περὶ ὍὌρνιϑΘ᾽ τὸ ἐν δρανγῷ.. 

ερὶ ᾿Ορφέως. 

Περὶ. ᾽ΟσέριδΘ’, 

Περὶ ᾽Οφιέχε, 

Περὶ ᾿Ορφέως σῇ Κικογαίο 

ἄλλων, 
» Ἀ 

Ὅτι ὅ “ΟὍμηρο: ᾿Αιγυπτιθ' " ᾧ σε- 

ρὲ πῆς ἐν ᾿Αρκαὸδίᾳ σελευτῆς ἐντὰ, 

ΤΠ 

ΓΠΕρὶ Παλαμήδους ο 

Περὶ 
περὶ 
Περὶ 
Περὶ 
περὶ 
Περὴ 
ἸΠερὶ 

περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Πεϑὶ 

Παλλαδίους 
Παλλαδθ’ 

Πανός. 

Πχνδάρεω. 

Πανδάρου, 

Πανδίον Θ΄. 

Πανδώρας. 
Παρθένε τῆς ἐν ὀυρανῷ". 

ΤώριδϑΘ', 

Πασιφάης. 

ἸΠα͵ρόκλου. 
Διααὶ Πατρῷ Θ' ὁ Ζεύς ᾧ ὁ ᾿Απολε' 

λων καλάχαω. 

Περὶ 

Περὶ 

Ἱερὰ 

Περὶ 

Περι 

᾿Γ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὲὴ 

Περὲ 
Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

ΤΤερὶ 

Περὲ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Ἰερὶ 

Περὶ 

Περὶ 

Πέλοσ Θ΄. 

Περικλυμέγου:- 

Περσέως. 
Περσεφόνης - 

ἘΠ ηγάσου... 

Γυλέωες-. 

Πλεΐάδων ο 

ΠΠολυβωσπους 

Πολυγνώτου... 

᾿Πολυζύήκου., 

Πολυξένηςς 

Ἐολυφήμου.. 

Ποσειδῶν. 

Πριάμου. . 

Πριάπου. 

Πρόκνῃς ο, 
Πρόκροιδ'θΘ', 

Προμηθέως. 

αὦ φὩροπίγεν, 

Πρυλιδθ᾽.. 

τἱρωσέως. 

Εἰυϑέας.. 

ἸΠωρίϑοΘ'’ ᾧ Θυδέωςς 

ΠΠαλωφάσου τὸ ἱστϑρμκ. 

᾿αυσανίου., 
ἴε- 



Τ1ΤΝᾺΑ.Ξ. ΧΧΙΙΣΙ 

Ἱερὶ Πολέμων’ τὸ Ἰλιέως, Γρωμματικοί, 

Περὶ Πολυβίου. " Περι Παλαμήδους «ὦ γραμμακικῆ, 

Περὶ Πυλάδου τῆς ᾿Ιπαλικῆς ὀρχή ἸἹϊερι' Πχλαφάτσου αῷ γραμματικᾷ. 

σεως ἑυρετῇ, ᾧ πεοὶ ὀρ) ήσεως " Ἡερρ' Παμφίλου αὖ γραμμαακᾶ. 

χαὶ φαὶ ὁι ἐρῶντες μετὰ χᾶρας ἄγε Περι Πωλίων θ᾽, 

δὴ. ἃ μῆκα. φέρεσιν. Περὶ Πτολεμαίου αὖ γροαμμασικἅ ο 

Ῥήσορες. Φιλόσοφοι. 

Περὶ Παλλαδίου σὰ ρήπορος. ΤΙερο Παμφίλεης τῆς φιλοσόφε. 

Πεσὲὶ Παγκρατίου τὸ σοφιστξ, ἹῈερι Τἰαμφίλε τὸ φιλοσόφε. 

Περὶ Πχύλα τὸ Τυρίς. Περορ Πανωτίου. 

Πεοὶ Παύλου «τὸ Γερμίνου.. Περὶ Τίχππου αἢ ᾿Αλεξανδρέως. 

Προὶ ἸΠχυσανέου σῇ σοφιστῦ. Περι Παρμενίδου. 

ἼευΣ Περμκλέους, Περι Παύλου αὖ φιλοσόφε. 

Περῤ νέτρου σῷ Μαγίστρου . Περι Περιάνδρου. 

Περρ ΠυλέμωνΘ΄. Περι Περσαίου. 

Περὶ Πολυδεύκους. Περρλ Πιστακοῦς 

Περὶ Πολναίνου. περ ΠλάτωνΘ',, 

Περι Πολυκράτους. ἽΠεολ' Πλουσάρχου. 

Περὶ Ποσεδωνίου 18 ᾿Ολβιοπολίσε, Περι Πλωσίνου.. 

Περὶ Ποσάώμωνθ'. Περὶ Πολέμων Θ΄. 

1Ποὶ Πωλίονθ᾽’, Περὶ ἸΠλ»η Θ᾽, 

περὶ ἤφῳλου. Περὶ Πορφυφίου, 

Πεοὶ Πρέάσκου. ἹΠερὶ ἸΠοσειδωνίου Ὁ 

Περὶ Προωρεσίου Περι Ποπώμωνθ'. 

Περὶ Προκοπίου. Περὶ Προδίκου. 

Περὶ Πρωπιγόρου τᾷ ᾿Αβδηρίσὲ. ἹΠερὶ Πρύκλου αὰ Στοΐϊχῷ. 

ΤΠρὶ Πυθέου. ᾿ Περὶ Πρόκλου τὸ Λυκίε,. : 

Πυιηταί. Περὶ Πτολεμαίου τὸ Ἰζλαυδία " ἐν ᾧ 

Περὶ Παλαμήδες. καὶ περι καταγωγῆς τῆς ἐρχῇς πὸ 

ἹΠ:ο Παχωφάτο σὺ ποιητῇ. γένος δ'ῥ Πτολεμαίων, κ᾽ διαδοχῆς 

Περὶ Παμπρεπίε. Ὁ  βασιλδυσάντων.. 

Περὶ Πανολβίουν.. Περὶ ΠΠυϑαγόρου, ἃ ΝΥ Τπυϑαγωρι- 

Περὶ Πανυάσιδος, κῶν Ἀνώμων. 

Περὶ Παρθενίου τὸ Νικαέως ΠΟ ΠυύρῥωνγθΘ'. 

Περὶ Παρϑενίου σὰ Χίου. 

Περὶ Πεσάνδρου. 

Περὶ Πιγρησθ'. Ῥ 
Περὶ Πινδάρου. 

Περὶ ΠλάτωγθΘ' σὃ κωμικξ, 
Περὶ Πολυέυκαου ὁ 

Περὶ Πολυζήλου. Γ]|ποὶ «ἣς Ῥέας καὶ δΓῥ ο Ἰορυβάν-: 

Περὶ Ποσιδίππου - σων, αὶ δῇήε ἐκτομῶν ΝΕ Φρυγῶν σ 

Περὶ Πτολεμαίου τῷ ἸΚυθηρίου . Περι Ῥήσου. 
Περι Ῥοιοῦς. 

{1:- 



ΧΧΙΨΝ ΠᾺΝᾺΑ “ΖΞ. 

ΤΠ ρρὶ Ῥηγίνου αῇ γραμμασιχδ . 
Περὶ Ῥιαγοῦ σὰ γραμμασικδ.. 
Περὶ Ῥρυύφου. σῇ ἑατρᾶ. 

»Σ 

{1πρ Σαλμωνέως: , ἃ ΟΥ̓́ ἐκ «ῆς 
βύρσῳῃς βροντῶν. 

ΤΠερὶ Σαρδαναπάλλου. 
Περὶ Σαρπηδόνθ’. 
Περὶ Σεηρήνων ὁ 

Περὶ Σεμέλης. 

Ἱ]ερὶ Σεσογχωσιδθ'. 
Περὶ. Σιβυλλῶν.. 
ἸΠερὶ Σινώπης 

ΤΙερὶ Σισύφου. 

ἹΠερὲ Σκεδάσου, ἃ δ᾽ θυγαπέρων εἰυ- 

σὺ, 

Προ Σκυλλης, ἐν ὦ ᾧ χερὶ ἐδ ἐλ 
λοκοότῳων δϑηρίων. 

ΣΠερὲὶ Σσυμφαλίδων. ὀρνίθων.- 
ἹΤεΘο Στυγός. 

ἢ ερὲ Σφιγγὸς. τῆς Καδμείας. 
Περὴ Σχράττιδιθ' σὰ ἰστοριχς 

Ῥήτχορες. 

ἹΤερὶ Σαβέγου σῷ ῥήπορθ᾽. 

{Περὶ Σαλονσπίου πὸ σοφιςξ. 

Περὶ Σαραπίον Θ᾽ «ἃ. ᾿Αλεξκνδρέως. 
Περὶ Σιβυγηίου., 

Περὶ Σιρμκίου. 
Περὶ Σκχοπελιανοῦ, 

Περὶ Σωπάτρον. 

Ἰατροί. 

Περὶ Σαλυσαίου αὖ ἐατρῇ, 
Περὶ Σωρανᾷ τῷ ἰατρῷ. 

Ἰϊοιηπσαί. 

ἹΤερὴ Σαννυρίων Θ᾽ “ἃ. κωμικδ. 
Περὶ Σαπφοῦς. 

ΠφΡῚ Σιβύλης τὴς Ἔρυϑραία..), ᾧ δἥὲῥ 
λφιπῶν. 

ἸΤερὶ Σιμωνίδου. 

Περὶ Σοφοκλζους. 

Περὶ Σωπάτρου.. 
Περὶ Σωσικλέους ς 
Πρρὶ Σωτάδου αῷ Ἰζρησός ο. 
Περὶ Σωτηρίχους 

Περὶ Σωφίλου. 

Περὶ ΣαφρονΘ'’, 
Περὶ Σπιγϑάρου. 
Περὶ Στησιχόρου... 
Περὺ Στράταιδϑ', 

Περὶ ΣτράτωνΘ᾽. 
Γραμμακσικοί. 

οὐ Σελέυκου σῷ γραμμ΄ατσικθ. 
οὐ Σερήνου.. 

Περὺ Συμοῦ. 
οὐ Σιμμίου αὖ Ῥοδίε,. 

Περὶ Σωσιβίου. 

Περὲ Σωσηρίδε. 
Φιλόσοφοις 

Περὶ Σέξτου σὲ φιλοσόφες. 
Πρρὶ Σιλβανοῦ... 

Περὶ Σιμμίου «ἢ Θηβαίε.. 

Σόλων Θ'. 
Περὶ Σαίλπωνθ'. 

Περὲ Στράβωνθ'. 
Περὶ Σπράτωνθ᾽. 

ΠΕερῤ- Συνεσίου.. 

Περὶ. Συρικανοῦ 

Περὲ Σωφρονθ᾽. 

Περὶ. Σωκράτους. 

Περὶ Σωφάδου σἢ ᾿Αθηγαίε. 

Τ 

ΓΈ ῈΕρὶ ἸΤανπίλου, 
Περὶ τῆς δὲ Ταύρων ξενοκτογίάώες. 
Περὲ χαύρε σῷ καωσασερλσϑέντϑ',, 

Περὶ ΤελαμῶνθΘ᾽. 
ΤΙ ερὶ Τένγου, ἐφ᾽ ὃν. Τένεδ᾽ Θ’. 

Περὶ, Τηλεβοῶν.. 
Πρρὶ Τηλεμάχου .. 
Περὶ Τυλέφου, 
ξερὰ Τιϑωνγοδ. 



ΤἸΤΙ͂ΝΑ ἝΞ. 

ΔΠεοὶ Τιάκνωνς 
Περὶ Τιτυοῦ.. 

ΤΙερὶ Τληπολέμου; 
Περὶ σράγων Δῥἶ Μενδησίων - 
Πρρὶ Το, πτϑλέμου. 

Περὶ Τρίστωνθ'. 
ἽΠερὶ Τρωὸς, ἐΐξ δυ ἡ Τροία ἐπσωνο- 

μάσϑη " ᾧ περὲ τῆς οἰλώσεως οἷυ- 
σῆς, ᾧ τῇς δδ'΄Λ᾽ Τρώων γενεᾶλογ ας, 

ᾧ σῆς δ καπιλελοιποσων καστανθ 

χήσεως" ἐξ ὧν κατάγεται ᾧ καὶ δῥ 
Ῥωμαίων ἀρχή. 

Τῶν Τρώων βασικέων γενεαλογία" 
καπιγωγὴ τῶν Ῥωμώων. 

Περὶ Τρωΐλου. 

Περὶ Τροφωνίυ. 

Περὶ Τυροῦς, 

Περὶ Τυφωέως τὲ γιγαγαθ'" ἀφ᾽ ὃν 
καὶ ὁ σὸ χρυσὸν δέρας φυλάσσων, 
ὄφις ἐγενόνει- 

Υ̓ 

[Περὶ δ Ὑὐδὼων Νυμφῶν, 

Περὶ ὙὝακίγϑου, 

Περὶ Ὕδρας. 
Πρρὶ Ύχα. 

ᾧ 

ΓΠΕρὶ Φαεϑεέσης. 

Περὶ Φαέϑοντος. 
ΤΠ ϑεν ᾧ πῶς δι Φαίακες ἐγενγήϑησαν. 
Περι Φώδρας, 
ΤΙερι Φαλάριδι’, 

Περι φαλλῶν, 

Περι Φάνησος, 

Περι Φκωνος, 

Περὶ Φερέκλου. 
Περὶ Φιλοιτίου, 

ΧΧΥ 

Περι Φιλοξένου τῷ δολιχοδείρε. 
ἹΠερὶ Φημίου. 

Περι Φινέως. 
Περι Φοινοδέμαντχος. 

Περι Φόρκυνος, ᾧ ἢ ϑυγαπέρων εἰυ- 
σξ. 

Περὶ Φορμίωνος. 
Ἡεριὶ Φρίξου, ἐν ὦ ᾧ γενεαλογία ἐυσῇ 

πεἃ., ᾧ σάντων Δδἧ δ ἀυντῆς σῆἥς 

ῥίζης ἀνγαβλαστησάντων ραίων. 

Περι Φρυνιδος τῷ χιϑαρῳδᾷ. 
περι Φρυνωώνδου., 

Περι τῆς Φρυγῶν ἐκφομῆς. 
Το Φυλέω:. 
Τρ Φυλάχου. 

Ἰσπχορμκόί, 

Περκ Φερεκύδου τῇ ἱσσορμκᾶῆ. 

Περρ Φιλίππου. 

Περὲὺ Φιλίσκου. 

Περι Φκλέγωνος. 

Περι Φυλάρχου. 
Ῥύήζοροε. 

ἹΠΤερ Φιλίππου τσ ῥήποροε, 
Περι Φιλέσκου τῇ Μιλησίου, 
Περὶ Φιλοστραάσου. 
Ἰερι Φιλίστου στῇ Ναυκραπ συ" 

Περὶ Φρυνίχου τὸ Βιθυνᾶ, 

Γρῥάμματικοί. 
Περι Φιλήτου ἀδ γραμματιχδ, 
Περι Φιλέσκου τὸ ᾿Αἰιγιγήτις 
Περι Φιλοξένου. 

Περὶ Φίλωνθ', 

Περι Φήλαγοίον τ ᾿Ηπειρωτῦ. 

Περι Φαίδωνος τῷ φιλοσύφε. 

Περι Φερεκυδου. 

Ἱρι Φιλοσοόφου. 
Περι Φίλωνος. 

Ἱεριὶ Φωκυλίδου.. 
ἐϊοιητω, 

ἸΠερι' Φερεχράτους σῷ ᾿Αθηνγαίως 

Περι Φιλεταίρου . 
Περὶ Φιλήμωνος σῷ Συραλυσίε, 

Περὶ Φιλίππου στὸ κομικῆ. 
Περὶ Φιλίσκον. 

Πε- 



ΧΧΥῚ 

Τῖεο Φιλιστίωνθ' ἢ 
Τ|:ο,' Φιλοκλέους. 

Περρ' Φιλοξένου τὸ λυρρλκὲ, 

Περρ' Φιλωνίδου.. 

Περρ Φιλυλίου 

Περι Φόρμου. 

ΤΠερ' Φρυνίχου τᾶ πραγικῦ. 

Το Φοιγικίδου, 

χ. 

Π]}εὸ σῆς Χαλδοίων οἐἰςρονομίας ὁ 
Περὶ Χάρητος τῇ τὸν Κολοσσὸν καὶ 

σεσκευάσαντιΘ' " ᾧῷ αἷς κ' πότε ἐν« 

σὸν χαϑᾶλεν. 
Ἰεο δἷδ Χαρίτων. 

ΤΠ ρὶ Χαρικλοῦς ᾧ Φιλύραςς 
Περρ Χαρύβδεως. 

ΤΊερα Χείρων Θ' τὸῇΆὸ ἸΚενταύρες 
Τερ Χιμαίρας. 

Περι Χρυσηϊδθ᾽. 
Περὶ χρυσῆς σειρᾶε. 

Περὶ σὲ χρυσομάλλε δέρατος. 
Περὲ Χρύσης. 
Περὶ δ χρυσῶν μήλων ὁ“ 

ἹἽστσοριμκοί. 

Περι Χαρωνθ' τὸ Δαμ(ακηνὲ ἰστοα 
Οὐκ, 

ΠΝ ΑΊΞ. 

Ἱτεοι Χάρωνος πὰ Ἰαρχηδονέε" 
Περι Χείρωνος σὸ Ναυκρατίτε, 

Ποιηταί, 

Τοῦ Κωρήμονγος πὸ κωμικξ, 

Περὶ Χιογίδου. 

ΤΙερ Χριστοδώρου σὰ ποιηπῇ, 

Περὶ Χρισαοδώρου αὖ Θυηβαίε. 
ἹΠερὲ Χοιρίχλου τὸ ᾿Αθηναίε., 

Περὶ Χαάρακος σπᾷ φιλοσέφε. 
Περὶ Χρυσίππου. 

Περὶ Χείρωνος σὸ ἰατρῦ. 

ΠΠε; Ψαμμισυχους 

19) 

Ἶ7ε, ᾿Ωγύγους 

Ἑερὶ ᾿Ωκεανῦ- 

Περι δ Ὡρῶν. 

Περι ᾿Ὡριέως. 
Περι ᾿Ωρεθυίας. 

Περρ ᾿Ωρέωνος, 

Περὺ ᾿Ὥσχου ᾧ Ἐφιάλτου, 

ἌἊτ- 

η 
Μω, 



ἘΠ Ο  ΡΊΑΤ Ε 
Τὴς Μαχρεμβολιτίοζης )Σ Βασιλίδος Κωνπαντιουπόλεως ; 

ΘΥΝ Εν; 

Ἥτοι συναγωγῇ Ὁ ΕΩν 5 ἡρώων ὙΕΤῚ ἡρωΐγων γενεαλογίας 5 (ϑ 
Ἢ ὥϑὶ αὐτὰς μεταμορφώσεων μύϑων τε Γ ἀλη γΟριὼν 5 τῶν 

δ, τοῖς παλαιοὺς ἑυοισικομδύων " ἐν ἡ ᾧ περὶ διαφύρων σο- 

Φὼν. “ρὸς τὸν φιλόχριτον ᾧ ἐυτεβές αἱ ΤῸ» βασιλέα ῬΩΜΑ- 

ΝΟΝ τὸν ΔΙΟΓΕΝΗΝ, νικητὴν) τροπλδχον. 

Αὴ τῦτόγε τοῖς πονλοὶς ἄλλοις, τοὺς ἐυφραλνμμῆύοις στε εἰς 
τὶ βασίλεια ἐπανήξοντα » ΤΡΟΠΔΙΟῚ ΥΧΕ ΒΑΣΙΛΕΥ͂", 

συγκαταθιϑ μή σεν ἔυελτις ἐμέ: Ε οὐχ, ὅπως γὰρ τίω βατιλείαν 
ξυ διοικομδήϊο, ἑυρήσεις τὸ κατ᾽ ἐμὲ. ἀγλὰ ὦ τίω πόλιν πάτῃ 
εἰρετὴ . ᾿ ἡϑεσι χρητοἷς κεχοσιμημδυϊωι . πωδείᾳ τε φημὶ ; ἧς 
ἐδὲν τιμιώτερον » τῇ τῶν λογίων ἀνδρὼν ἀναγνώσει . Ε τὴ τῶν 
απ ϑδαίων μελέτῃ “ἥτις. δίχίω ᾿Αδωνιδθ. κήπθ ταντοδα τοὺς 

ἄνθεσιν ἐυώδεσι βρύοντος . τὴ κανλοιὴ τῶν ἀρετὼν τω ἕνη- 
γλάϊσεν;, ἐφάμινλον τῶ Μακεδονιχῷ ἀςεῖ. τῷ πολλὲς ἐσχηκό- 
τι λογίων οἰνδρῶν Ἶ γενομδϑύϊω " ὦ πάντα τρόπον τος πάλαι κλες- 
γὰς ᾿Αϑήνας9 ὧν τὸ κλέθυ ἕρα! ὀμηκες 5 ἐζηλωμλύϊω . ὄυτω γιρ 
ἢ παιδεία καλὼς τα πάντ᾽ ἐπανορ ὅν διδε . ὥστε ὦ τὸ βάρβαρον 
σξενγύει» » ὦ τὸ ἐυφραδὲς τῆς φωνῆς ανακαινίζει» ». ἢ πάντα Ἀ7 
κόσμον ἐυϑ μίζειν δύναρσζ. ἧσπερ ὄργανον 9 αἱ τῶν Λογίων ν- 
δρῶν ὁσημέρῳ αὖϑανέ σεῖς δι ἀγαγνώσεως., τῶν τίω τὴς ψυχῆς 
εἰτσαιδευσίαν ἀποσπώντων ᾿ὶ καταλήψιν σαϑερὰν ἐμφυτευόντων. 
(4) τόδ᾽ αὶ μόνον ὦ τὴ αν πόλεων βασιλίδι » ἀκλὰ καὶ ὦ πάσῃ 
τῇ Ε'κλάδι.. φιλεΣ γὺ τὸ ὑσήχοον Φύσει τὴ τὸ ἡγεμόνος γνῶ- 
μὴ διαιτᾶοϑαι » ἰδὲ “Ὡγὸς αὐτο ὡς ἐπὶ σκοπὃ 5 τοὐχαζόμδιον ; 
ὁρῶ μὴ» γὺ ὡς. ἀυτὴς φανείσης . ἡ «άσις ἢ πέπαυτω . καὶ αἱ 
τῆς εἰρήνης διανλαγ βέξζαιαι ἀδιστάκτως ἐγένοντο . καὶ τί πέ- 

Α ᾿ βὰν 
ων κ.ρΠΠ1τ1..“.5ϑὕΨΨΧὕ....ὦ0..... φσυσίστιυκιοε (νας σξισεν,,. σκαν.., ὦ ἀμ .-τὸ-,- δας κρεράμν τα, κα. χ...... ααευσο, παναα, πε... «ὁ δ’ ὲθ ποτὰ »ό-. “ττατῶὸ 

Ἵ Τὴν σὰ Πελσιανξ στάσιν λέγει, κ' πῆν σὃ οἐκολάστδ Μαϊουμᾶ » δι 

σὴ βασιλείᾳ ἐπιθέμενοι, αἀπόγαος σῷ φιλοχρίςα βασιλέως, δὺς ὁ σοφώτατος 
᾿Ασσωριγθε παράχλήσε τε κ᾽ προσταΐει τῆς ἐλλογιμωτατηής βασὶλιδ0:, ἐπε 

σορέυσας, τῆς ἐπιϑέσεως κατέπαυσε, ᾧ τῷ ἐμφυκέν πολέμο " περὶ ὃ κ' Τ|«- 
χατιαγὸς μνείαν ἐποιήσατο, 
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ρὰν τῷ μετρίᾳ δεῖ λέγειν, καὶ τίο) ἐπαιναμδυΐω τοὺς πᾶσιν ἐπαινεῖν: 
“κ ἀυτὴ τίω ἐμφύλιον ζάλίω τειϑοὶ ἐξευδίασεν ἔ ἔναγχος : ὃ 
μηχανὰς ἂ π΄ ϑατάξεες ἐφόρε ; ὦ τὸ οἴ ϑαχρύεοχ τὲς ἀντιπά- 
λυςν ἡνίχα τάτϑ δέῃ. καὶ σώζειν τὰς φίλος, καὶ πάντα ὅσα “ορόσ- 
φορα τῷ ἐπικήρῳ αβωϊ Σ ἀγα ρωτσίνῳ βίω : ἐδ ὅσοι αὐτίω 
εἰσ εδύως δεξά,δυοι ᾽ λίαν ευδαιμονήσαντες ἑψώ θησαν, τί ἑχω- 
τῶν βασιλείαν ἐς ἄχρον αν) ξήταντες " ἀυτῆς δ΄ ὀλιγωρήσαντις., με- 
γάλοις͵ κινδύνοις τὴς: ἀπαιδευσίας περιπεσόντες, τυπαράπαν ἀπωλον- 
τὸ, τρόπον ἑαωτοὶς βοηθῆσαι ἐυρεᾶν μὴ δωνϑέντες ; ἐγγυῶνταλ 
δέ με τῷ λόγω τπολλὰλ τω βασιλειῶν, αἱ τέω; ἐυδαλμονήσασαι , 
ἕως πολυωρῶσαι τὴς ἀρετῆς ὅχ ἐπάΐυοντο . ταῦτα ΠΣ »ἂν ἀδια- 
Λείστως ἐἰναπολέσα ᾽ τὸν σπινϑῆρα τῆς ἀρετῆς » τὴ να κολνέσεε 
“Ὁ φροντίς. ἡδίων 5) τῷ τε τὲς λόγες ἀναχαλέσαοϊζ 5 κϑὴ τῷ πών- 
τὰς ἐποτρύνειν σπυδάζειν, οἰναζωπυρῆσαι δεὴν ἀὐθλ μίας ὧ οἷς, χαὴ 
αὐτὴ »ν ,νας Ἀὴ δόξῳ τοὶς ἄλλοις κηρύττεσ᾽ ἐδοόχιμθ. οἱ ανῇ τὰ 
πάντ᾽ ἀυξέση μελέτη, ἡ ̓  αὐτὸς τροπώσαρυζ τὰς πολεμίως χἕα 
χρῆσαι. μεταξὺ ταυτηνὶ τίω ποῖδα ὧκ ς-ἔρνων ἐγεννησαμίω, 

παντοίτας ἡτοφίαις. ᾧ γενεαλογίας Θεὼν τε ἃ Νύμφων, ἡρώων 
τε κα ἡρωΐνων πεποιχιἌμ)ήϊω., ἅτε τινὰ ᾿[ωνιον ἀκμίω ἐξηνϑη- 
χυΐϊαν. περιέχει γὸ ᾧ πονλὲς σοφὸς, ἐν διαφόρως χρόνες, ἀνθή- 
σαντος 9 μύϑες τε κα ἀλληγοοίας [Ὁ ἐξηγήσεις ἀὐυτν!. ων τίω 
1] παλυλῶν δόξα» ᾽ χρησίμας, ὄντως τοὺς φιλολόγοις : χΧ ἄχλα 
τινοὶ ὄχ ὅττον χρήσιμα, ἐφόσο» χὰ τοὶς σιπδδαίοις ἀναγκαῖα" 
Ὁισιπερ ἐσιπαργ,ανώϑη .υ ὧκ τῆς τιμαλφετάτης ἡμιὧν Βιβλιοϑήκης 
ἐρανισαμδέη. ἥτιν! καὶ πολλὰ Μ᾽ βιβλίων ποροτέδηκα,, ὧκ διαφό- 
ρων μοι χωρῶν σαωμαϑροιοδξ ἐνταα μελέτῃ καὶ δαπάνῃ πολλῇ " βασιλι- 
χὸν ἡγησαρδύη τὸν »ὃν ἔγγραφον ἰνϑρώπων σιμμαγξίρειν . ὦ μὴ 
καταλιπεῖν ἀκηδίᾳ δικφϑιιρηνα. τῆς σὴς τοΐγιω βατιλείας κοι- 
γάσης ἐχδοϑήτεται »ὦ κμἢἢ τῷ ἀδελφῶν ἢ παρέσετοι ᾿ ἄρξομια 
δὲ ἀπὸ τὲ μύϑε τῆς Δ νᾶς, ἐπεὶ ζ ἐφορθ. σοφίας 5 τὡς οἱ 
πάλαι τροπικώτερον ἐφιλοσόφησαν" καὶ τὰ καθεξῆς κῦ στοιχεῖον 
ἐπογοάψομαι. 
τσ τατα τα ττα “-αΞ 

Ἂ Μεσὸὲ τῶν ἀδελφῶν ταρέσεται..) λέγει, ὅφσι ᾧ ὅλα σινοὶ συγέϑετο καὶ αἷότ- 
δίιμος Βασίλιοσα , τόν τε πλόκαμον τῆς ᾿Δριαδνης ἐπικῶς, ᾧ τὰς Ψ' "ἐς, ἢ 
κΟΥ χρείας . ἔ τίδε τὰς βασιλίδας ἀὐκῶν, ε; πεζῷ λόγῳ» χρήσιμόν σι χρὴ" 

"ὦ τιρὶ διαίτης μοναζυσῶν, ὅπερ "" γῦ»γ κα'' ἡμᾶς: ωὧὐ τὸν τῆς Προχο- 
Ὥς σεμγείῳ σώζεται. Προχκόνησος, ὁ γῦν Μαρμόέρεε. 

ΠΕ- 



Α 
ΤΕΡΙ ΤΗΣ ᾿ΑΘΗΝΑ͂Σ. 

" Δ Θηνᾶ, μυθικὼς Διὸς ϑυγάτηρ᾽ ὠδινε μὴ), φασὶν, αὐτίω ἡ 
κεφαλὴ τὰ Διός " ἐφίσαται δὲ προσχληϑεῖς Ἥφιυςος. καὶ 

πλήττε: πελέχε, τίω κεφαλίω " χαὶ τὸ ἐγκυμονόμδυον ἐξέϑορε 
κόρη ἔνοτλος. ἀνληγοοιχῶς δὲ. ὡς ἐν ὀλίγω ποιδιὺὼὶ σιυελεῖν 9 
᾿Αθήνῃ,. καὶ φρόνησις " ἐκ Διὸς δὲ. διὰ τὸ ἐκ τῷ νούς. Ζεὺς γα 
ὦ ὃ νἷὅ: ἐκ κεφαλῆς, διὰ τὸ ἐχεὶ λογίσικὸν, 5. προςολὴ ἡ Φρόνη- 

σις. Ἥφαιγος δὲ ἀὐυτίω ἐκφαίνει. διότι αὐτὸς μὲν εἰς πὸρ ἀνδλη- 
γ»ορεῖται, τὸ ἃ φυτφορᾶν, ὦ ἐκκαῖον, κὶ ἄνω φερόμενον " καὶ ἢ 
φρόνητις, φωσφόρος τέ ἐπ᾽, χα} τὸ δρατήοιον πορητήξσιον ἔχει ἡ 
πολ ἐδὲν ταπεινὸν φρονεὶ. ἀνλὰ ὑποθορεῖται, ὦ ἄνω φέρεται. 

Καὶ ἄγλως διεξοδικώτερον ,, χαὴ τὖὗδὲ Μ᾽ ἐπωιυμιὼν 
χθ} ἰδεῶν αὐτῆς. 

᾿Αϑηνὰ ἐπιν καὶ τὸ Διὸς σύνεσις, καὶ αἰτὴ ὅσα τὴ ὧν ὠτῷ 

ΔΟΡοισιχ" γεγ εννδοῦς δὲ αὐτίο ἐκ τὴς τὸ Διὸ: κεφαλῆς λέγεται. 

τώχα μδὲ ἫΝ φρχοίων ὑπολαζόντων τὸ ἡγεμονικὸν τὴς ψυχῆς ἐν- 

τεῦθεν, χαϑάπερ καὶ ἕτεροι ΤΜ μτὸ ταῦτα ἔγνωταν " τίχαὰ δ᾽ 

ἐπεὶ τὸ ἀνθρώπε, τὸ μῆλ ἀνώτερον μέρί(Θ. τὸ σώματος ἡ κεφαλή 

ἐπὶ, τὰ δὲ χόσμε, ὁ αἰδύήρ' ὅπ τὸ ἡγεμονικὸν αὐτὰ ἐσι, χ) 
αὶ τὴς φρονήσεως αἰτίᾳ " ἀμήτωρ δὲ ἡ ̓ΑΘϑηνῶ, δια τὸ ἀγγνοίαν εἶν αά 

τίοΣ τὴς ἀρετὴς γένεσιν, ἃ ἐκ οἵαν τῶν ἐκ σιωδυχσιμβ γγυοιδύων. 
αἰ Μῆτιν ὃν κατατίων ὁ Ζεύς, ἐγδύώνητεν ωὐτήν " ἐπειδὴ μὴ- 
τιέτης χαὶ σιιυυετὸς ὧν, ἀδαμόϑεν ἡ ἀρετὴ ἐκ τὴ: καϑ' ὁδὸν β6- 

λῆς τίωΣ ὠρχίω ἔσχε τῷ φρονεῦν “ ἡ δὲ τὴς Αἰϑηνὰς παρθενία 5 

ΊξΣ χαϑαρδ χαὶ ἀμιίντω σύμβολόν ἐκι" τοιᾶτον γάρ τὶ ἡ ἀρετή. 
χαϑωσλισιμδύη δὲ πλάττεται; χαὶ ὅτως ἱτορᾶσιν ἀὐυτίυὐ γεγονές 
γὰι, παριτάντες ὅτι ἀυτίρχως «ρὸς τὰς μεγίτας νὰ δυσφορωτάτας 
πγάξεις α΄οασχευάζετοι ἡ φρόνησις μέγιτα γὸ δοχῦσιν ὠφελεῖν 
δι ὠπλισιδϑύοι " διὰ δὲ ταὐτίων τίυ αἰτίαν χαὶ τὸ ἔτσανδρον χα) 
γοργωπόν " ἀυτὴ ,) ἀνατιϑέασι πολὺ ἔχ Εν 9. τοι τον ΤΊ ἐμφαινόσης 

Ἀὶ τὴς γλαυχότητος ἀυτῆς. Καὶ γὸ τῶν ϑηδίων τοὶ ἀλκιμώτοτκ. 
οἷον οὐ παρδάλεις χῷβ ὁ! Ἀέοντες 5. γλαυχά εἰσ" δυσαντίβλεπτον 

ΟΣ αΣ ς“ἱᾺ- 

Ἄ" ͵ ͵ 
Γραφεσαι,. γοργορωτον. 



Α Α 
ες Ἄβονταὰ ἀπὸ τῶν ὀμμάτων . ἔέϊοι -δέ φασι τοιαὺ τα ἀυτὴ παρεισἄ- 
γε. δια τὸ τὸν ἀέρα, λα ον εἴγα! . πάνυ δὲ εἰκότως σύμμε- 

τέχρι, τῷ Διὶ τῆ: αἰγίδος, ὄχ, ἑτέρα ὅσα τὸ ταῦ ὃ δοχεῖ διαφέ- 
ρεὶν ἀτάντων χὶ πεϑιγ ἐγεσ' σαι ὁ Ζεῦ ὃς. χεφαλὴ δ᾽ ἐν αὐτῇ ἱ οργό- 
γὼ; ἐτὶ γ κὰ μέτον τὴς θεὶς τὸ στῆϑος ἕξω φροβεξηκῦια τω 
γλώτταν. 3 ὡς ἂν ἐκφανετάτα ὄντος ἐν. τὴ τῶν. ὅλων ὀιχονομΐᾳ, 
τῦ λό... οἱιδὲ δράχοντες ἀ ἡ γλαῦξ, διὰ τὸ ἐμφερὲς τῶν ὁμ- 
μάτων, ἀϊτίκηθψαι τὐυτὴ γλαυχώτιὸ εἰ ὅσῃ" “σιμερδ δυλέον γὰρ ὁ. 
δράχων δέδορχε,,. καὶ φυλαχτιχόν τι. ἔχει καὶ ἀγεβυπ)ον χα) ἀϑὴη- 
ρᾶτος οὐαὶ δοκεῖ : Αὐτρυτωνη δὲ λέγεται, ὡσανεὶ Ὕ τοιβομένη ὑσ᾽ 
ἔλθοι πον, ἥ ὡς ἂν ἀτριτὲ τὸ ἂν ̓ ϑέρος, ὄντος. ᾿Αχέία δὲ, ὅτι 

Ἄργε ἀπ, τῆνος ἄκρας ἣν ἱδρυμδώη " ἀφ᾽ ἧς καὶ ᾿Αχρίσιο; ὧγο- 
ἌΣ ξόδε. δέ ἐδίρ αν, τὴ “Ἄρτεμις »Φ ᾿Αφροδίτη “Ὡγασαγ.- 
μυάρῆναι Φ ἔτ ΚΣ τὸ Ὅμοιον 9 ἐπ᾽ ἄκίῳ ἱδρυ μῆναι : Τριτο- 
7): -τ0, δὲ ἢ ὅτι ἡ τοὺς καχοὶς ἐγγε: γγῶσα τὸ ΤΡΕΙν Ἀσὶ τρέμειν ᾿ 

στῇ ἐσίν. ἡρηται γὺ πόλεμον τορος τίσ ἃ χακίαν . ἀΐνοι δέ τὐμτες 

τὰ τρία γένη ΤΩ σχεμμάτων, τίω Ἂν» φιλοτοφίαν ὃ εωρίαν » 

πανϑεγοτέραν διόρωτιν, ἢν ἄρχ ίαν ὁλοσιχ, ἐρειαιν ἔχοντος τά- 
τα. Δαοοτόον δ᾽ αὐτίω ἐπονομάζυσιν διὰ τὸ σόύειν οὐ. ταὶς μά- 
χρς πὸ λα ἂν. εηϊτς ἐκλήδη ἀπὸ τὴς λείας ᾿ ἢ μᾶῆλον δι 
τὸ σω ὑτειρὰν αὐτί τῷ χοημάτων ᾧ Τἴ λαὼν εἶναι. χῳ πολεὼν 
)ὺ χαλ ὀίων 9 Φ τὸ βίᾳ παντὺς Ὡροττατίω αι Ποιηταῖ τἰυλ Φρό- 

νησιν ἔναι Ἀέγϑαιν. ἀφ᾽ ὃ δὴ καὶ ἐξυσίπολις αὐτὴ, καὶ πολιὶς ὠνο- 
μάτθη, ὥσπερ δὴ καὶ ὁ Ζεὺς " ἐπίσκοποι γὰρ α᾽μφότεροι τῶν πό- 
Δεωλῖ,. ΤΙαλλας δὲ λέγεται. διὰ τίω μεμυϑόνδυί δὲ αὐτίω 
γεότητχ ἀφ᾽ ὃ χα) πάϊννηκες ᾿. κσ) παλλαχαβ “ροταγορεύοντοι : 
σιχιρτιχὸν δὲ καὶ πανλόρδυον τῶν νέων. ἵδρυται δὲ οὖν ταὶς αἰκρο- 
πόλεσι μάλιγα " Ἂ δυσιχαταγώνιτον ὦ δυσπολιόρκητον ἐμφῆναι 
έλοντες " ἢ τὸ ἄνωθεν ὁρὰν τὲς πεφόιγότις ἐπ τ. εἶτα μετεω- 
εοτάώτες χαϑιστὰν, χαϑὸ μέρος ἐξ ὶ τῆς φύσεως . ᾿Αλαλχομενηΐδα. 
δὲ οὐτίω χαλᾶσι;, ᾧ ἀγεληΐδχ " τὸ μὃυ ἀπὸ τὸ ἀλαλχῶν πα- 
μίγοντες : ἱκανὴ γάρ ἐσὶν ἐπαμύνειν, χ (ΡΟΣ βοΥ εν » ἐξ ὃ 
γίκὴ ποροταγορεύεται " τὸ δὲ ἀπὸ τῇ ἄγειν αὐτίω" τὰς πρρι - 
( ᾿Αλαλχομδυηὶς μδύτοιγε παῤ Οἰμήρω ἐπίϑετον μόνον τῆς ᾿Αθη- 
γὰ ς΄ «ῃ9 δὲ τοὶς ἄλλοις χ τῆς Η ρας καὶ Διός " ὅτον Α΄ λαᾺς 
χομὴ» δυ: Ζεὺς ἥπρν ἡ ἀπαλεξητιχίω «ροϑυμίαν ἔχσα ἜΜ Ὸ ὧν ἀλ- 
κἢ εδύυσα "ἢ απὸ ᾿Αλαλκχομδυέως τινὸς ,) ἐδρυτα μένα αὐτῆς τὸν 

ναόν" ἢ ἡ ἀλαλχᾶσα τῷ τεμῆϑε:, ὁ ἐξιὶ τὴ διωάμει (οηθῦσα" ἢ 
ἡ ολ 

εἶ 



͵Ἂ, δ 

ων ᾿Αλαλχορδιαῖς, πόλει τὴς Βοιωτι ὃς » τιμκωμδίη " ἔνϑα ὦ 
Γχλαλικοιθέμον ᾿ ᾿Α ϑηνὰς ἱερὸν " ἢ οἶπὸ ᾿Αλαλχομῆδυηΐε τραφε- 
σα Βοιωτὰ. ) ἢ ἀπὸ τὸ ἀδάματτο Ἐνυώ, τοὺς ἀγελείαις βεσὶν 

ὁμοίω; ,), ἃς μάλιστα ϑύεσιν αὐτὴ. 

ἡ 

Περὶ ΜΓ αὐλῶν τὴς ᾿Αϑηνὰ; ὦ τὸ Μαρσιδ. 

Τὰς δ᾽ σὐλὲς ὀῥρεῖν ἐδ) αὐτίω Ἀλέγετωι, καθάπερ κ᾿ τἀλ- 
λα οὐ ταὶς τεέχνὰς ἀμ ον ( ἀφ᾽ ὁ χῷ ἐπιγτης ταλασιδρο 
γίας ἐς.) ῥέψαι δὲ, ὡς ἐχθηλύνοντος τὸς ΠΡ τὸ δὶ 
αὐ Μ᾽ ἀποδιδοιδ)α μέλως., χα} ἥκιστα ἐπάνδρα χαὶ πολεμιχἕ δο- 
κἄντος ξινα. Ἀέγμεται δὲ χ4) ὅτι ποτὲ τὰς αὐλὲς λαβᾶσαᾳ χα 
σὐλῆσα͵, παρῆλθε ποταμόν. ϑεασαμενη δὲ ὧν τῷ ὕδατι τὴ 
ἑλυτὴς σκιὰν πεφυτηιδήα: ἔχ ϑὅσαν τοὺς γνάθες : χ4) ἀφρεπὺς 
οὐκ τότϑ Φυμιομίης, αὐ τὴς 9 ἔῤῥιψε τὰς αὐλὲς Η ὡς οἰ μορφίας 

αἰτίας ὧν γὰρ τὼ υὐλεῖν, τὸ πνέμα ἐξογχοὶ τὸς γνώθες 9 
χα) αμόρφυς ποιὰ τῆς οαὐλῶντας. τότυς τὸς ῥιφθέν τος α))ν 
λὲς λέγεται Μχρσίαν δῥρηκέναλ " χα) ἐδλ5 σι τῷ Δ᾽ πτόκλωνι. χαΛὶ 
ἡττηθῆναι Νὰ ἐκδαρῆναι θα τὺν τοοτὰ μόν : δξ ὃ Μαρσίας 
ποτα μος “λέγεται ΔῊ τὸ ἐλαία δῶρόν ἐστιν αὐ τὴς, διὰ τὸ θάλλειν» 
Φ διὰ τὸ ̓ γλυυχωπόν τι ἔχειν. : ῷ τὸ ἐλίμον ὧχ ἀνό τ δυτύόν ὅτ 
δ ἀνλα ὑγεϑ ἰλ)νοὶ χφήριον ἀεὶ μένει5 ὡς τῇ παρϑένῳ χα ταλλη- 
λον δοχεῖ. ἄρεια δ᾽ ἐχληϑη.. Τὰ ς σρατηγιχῆ ὥναμ., ὦ διοικητιχὴ 
πολέμων, ᾧ ὑτερμαχητικῆ τὸ δικαία " δεινοτὴς ὃ πάντων 5 ἐσ! 
γε χεφάλαιον πασῶν ΤΩ ἀρεῖ. καὶ ἱπτείαν δέ. καὶ δάμνιππον; κὶ 
δορυχέντορα. Σισὲ , Τολλαχὼς ἀδδὼ; οὐ τὴν προσαγορδζασι . χαὶ ἀνι- 
σἄσιν σὐτῇ τρόπαια ὧκ ξύλων ἐλαΐδων. μάλιςα δὲ καὶ τὸν νίκίω 
οὐτῇ τάρεδρον διδόασιν, ἥτις νἱκὰν τῷ πὐξιΠυομδύω ποι. πτερω- 

τὴ ταρεισαάγεται. διὰ τὸ ὀξύῤῥοπον καὶ αἰμιετοβολον Τ ρα- 
ξεων. ἢ ὦ τῇ ρος τὲς Γίγαντας δὲ μάχῃ «τ ϑἀδίδοται ἤφισ- 
χόυκῦια καὶ ᾿Αϑηνὰ ᾿ ᾧ γ1)γ,αντοφόντις ἐπονομάζεται Χ., τοι ὃ τὸν 
Δογον" τὰς γὼ «ρώτῆς ὅν Τῆς γῆς γινομδύες ἀνϑδρώπες ἐυλογον 
ὙΌΣ αὶ ϑυμικὰς κατ᾽ ἀνλήλων γενέοος διὰ τὸ μηδέπω διυύα- 
σῶα, διακοίνεο, μὴ δὲ βιζῶοζ τὸν οὐσνταὰ αὐ τοὶς σπινϑῆρα τὴς 
χοιγωνίας.. οι δὲ ϑεὸι ὡσπερεὶ. γύττοντες 4 ὑβομιμνήσκοντες ἀυ- 
τὸς Ὁ οὐνοιῶν, αἰειγεγόνατι . χαὶ μάλεςα, ἜΝ λόγον οτρέ- 
χεία κατεπολέμησεν αὐτὰς. αὶ ὑπέταξεν ὅτω:; ὡς ἐξεληλακές 
γα ἀνῃρηκέναι αὐτὸς, δηλονότι μετα εβληκέγωμ. ἀλλοι γὸ αὐτοὶ 

τὸς 
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τῆς ἐκμεταβολῆς ἐγένοντο " καὶ οἱ γεγονότες Οἷς Ω 2 συριτον 

δισιϑέντες εἰσὶν ὑπὸ τὴς ἸΙαλλάδος Αἰ ϑηνᾶς, δηλαδὴ τὴς γνώσεως. 

Διχτὶ ᾿Αϑηνᾷ, καὶ τινὲς ΤῸ ἀΐνλὼν θέων, ὁ μὴ) τοῖς 
Ἕκννητιν,. οἱ δὲ τοῖς Τρωσὶ συμμαχϑσιν. 

᾿Ἄϑηνα,, ἡ φούνησις 5 τοῖς ἜΝΑησΊ συμμαχεῖ . διὰ τὸ τῦ' 
ἙΝ ονικἕ πολέμπ δίκαιον κὴ ξυλοννον . διότι Φρόνητις εἐλεν ὦ ὕτΕ-- 
ΡΟ» τὴν ροίαν., ὦ δόλθ. σοφύ: . δῶ ὦ ὁ Ἑρμῆς αὐ τοὶς ὁ 

λόγιθ., συμμαχεῖ φρεσὶ χεχασ μὴ. πάκαλίμοις; ἀννὰ Φ δό- 
λίθου. Ἥφαττο: δὲ σύμμαχίΘ» Εἰ λλήνων ἐπὶ καὶ αὐτὸς... ὅτι τε 
πολέμιθ. "“Αρεῖν» ὦ ὡς ΦίλΘο. τὴ ᾿Αϑηνῶ-. Ηφαιςθυ γν δὶ- 
δάσκεν τέχνας Φ Πανλας ᾿Αϑήνη. Ηρα δὲ ὦ αὐτὴ βοηϑεὶ 
τοὶς Αἰ χομοῖς 5 ὡς ὁ μόνον εἰς γόμημον γοΐμον Μενελώε ὠδιχη- 
ϑέντος ὁ γαμήλιος δαίμων ᾿. ἐπτιστάτις γὸ αὐτὸ ΤᾺ γάμων, 
ἀνὰ καὶ διὰ τὸ βασιλικώτερον τὴς Ε΄ Χληνχῆς ἀρχῆς, οἴ χοῦ τ) Ἢ 
ἬἭρω εἰς. βασίκχείαν μεταλαμβάνετολ . Ζεὺς δὲ μένε: χωϑήμε- 
γΘ. ἄνω, καϑότι ἐχ ἔτ! πιϑανὸν τὸν ἀϊϑέριον ὦ Ὀλύμτιον 
Δίῳ ἀλόμως ὠεχϑῆνα χάτω. ἩΠοσειδῶν δὲ 9. τοὶς ᾿Α χιιοὶς σὺυ- 
γεφάπτεται μάχης ». διοί τε τί «ρὸς τὸν Λαομέδοντα μῆνιν -. 
( ἐἰ γε ϑητόύσαν τὸς εἰς ἐγιχωτῶν μεὶτ' σϑῷ ἐπὶ ἑητῷ , ἐβιάσατο. 
τὸν μιτϑον. ὡς ὁ ΤΙιοιητὴς λέγεις. } ἔτι. δὲ ὦ ὅτι γησιῶται ὁ 
πλείες ΤΌ Ἑ Νλήνων 5 ἢ διὰ τῦτο σικεῖοι Ποσειδῶνι . χκαὶ ὅτι 
διὰ ϑαλάοτσης πλόσαντες ὄυτυχ ὡς μετ ον τίω τὴς Ε'λένης 
ρπαγ, ἥν . καὶ ὧυτοι μδ συμμαχὅσι τοὺς ΕἼΛλησι διοὶ τοῦτα " 
ποὺὶς δὲ Τρωσὶν ὃ΄ μοιχὸς ᾿Δρῆς (οηϑ εἶ. ὡς τοιάτοις ὅμοιος ὸ ὅ: 
φασιν» ὁμοίοις " ὅπ γε ῷ ἂ Ἱρωϊκὸς πόλεμο ἀπὸ μοιχείας 
ἔο(ε τὴν ἀρχίω" ἔτι καὶ ὡς ἑρπαγῆς καὶ βίας δεσόζων. ὦ ὡς εκ. 
ὄλογθ.υ, ἀνλαι ἐναντίος τὴ ̓Αϑηνὰ. διὸ. ᾧ ἡ ᾿Αφροδέτη τοὺς αἱῇ-. 
τοῖς βοηϑε, ὀικείως μὲν ἔχϑσα ρὸς τὸν ἀλόγεσον Ἄρίω, «- 
πε χιϑοιδόη δὲ τῇ ἔμφρον; ̓ Αϑηνῶ. ᾿Αρτεμις τοὶς Τρωσὶν ἐπιχερεὶ 
ἢ ὡς ἔφορθ. ἣῳ χορῶν 5 ἢ γὸ κἡ οἱ Τρῶες: χοροιτυπίαας: ἄφηςοι- 
ὡς τοξότης δ ὁποῖθυ ἢ ὁ τὰ πολέβμϑ ἀντιος ᾿Αλέξανδρθ.. διὸ 

κα ὁ ᾿Απόνλων» ὡς τοιδτος, σμυετικυρεῖ.- ἥ δὲ Λητώ" δία μήτηρ 
᾿Απόκλωνθν κὶ ᾿Αρτέμιδίθυ, καὶ ὅτι γυχτὺς ἄξια τοιδσιν ὧι Τρῶες. 
ὦ λήθης». ἐς ἄτερ ἀμφω. ἰνληγορεῦται ἡ Νητώ. ὁ δὲ Ξάνθος». 
ὡς ποταμὸς ἐγχώειος ἢ ἐπιχϑρεὶ τοὺς Τρωσὶ . ὦ ὡς; «ῥγρὸς Η- 

φάγον ἀξιόμαχιος . ἱσέον δὲ, ὅτι εἰπερ εἶχε πιθανδύσαοσς τὸ 
πλάτ- 

;», Ξὲν» 
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πλάσμα ὁ Ἰ]οιητὴς 9 ἐποίησεν ἂν ΟΝ τὸν ̓ Αὐδωνέᾳ » τὸν Διόγυ- 
σον; χα τίω Δήμητρα παροντὰς τῇ μάχῃ. Ἢ δχ ἔχει δὲ τιδα- 
γῶς 5 τοιδ τίν τί ποιῆσαι. ᾿Αδὴς μδὸ γὸ ὅχ ἐσιν ὅπως «Ὁρὸς τὸ 
ζὺν ἐπιχερήσει, ἀπωλείᾳ χορ ων ἀνδρῶν ᾧ σεναγν μοὺς . “ἃ γύοις 
πλετιζόμϑ!.». Δήμητρα δὲ καὶ ΔιόνυσΘ., Ἀν τὸς παλαιὲς, καρ- 
ποφοροι ὄντες ἀχϑονται καϑώπαξ τῷ πολέμῳ, φϑαρτικῷ ὀντὶ 
Γ}} καρπῶν. ἐχόμδιον. δ᾽ ἀν Εἰ συγκαταοιϑ' μήσα τοὺς μύθοις 
κὶ τῶτον. εἰ κ᾽ μυσαρὰ τοί. ἐφάπτετνι . αν ὅμως χάριν ΤῊ 
φιλολόγων Φ “Σ τάτῃ διαληψύμεϑα. 

Περὶ τὰ πὼς καὶ ̓Αϑηνᾶ, παρϑέιος οὖσα» Ἰίκτει δράχοντα : 

Τὶ Αἰϑηνὰν βελόμδιθν ὁ Ζεὺς ἀποχυῆσομ ἐκ τὸ ἐγκεφάλι 
αὐτῇ .ν ἵνα χυηϑ εἰη : λόγες φροσφέρει τ τῷ Ἡφαίστῳ αὗδὰ τάτῳ. 
ὃ δὲ ἬφαιςΘ.» ὅχ, ἄΐλως εἰ λετὸ αίσω τίω: κεφαλΐω τὸ Διὸ; 9 
εἰ μὴ τίω γδυνωμϑίω αἰ ποπαρϑενόυσεε. καὶ ἠνέρχετο ὁ Ζεύς "καὶ τὸ 
λαβων ὁ Ἤφαιεος τὸν βυπλῆγα, τέμνει τίω κεφαλίω τῶ Διός. 
κα ἐξέξχεται ἡ ᾿Αϑηνὰ, ἃ ἐπεδίωκεν αὐτίω ὁ ἬἭφαιςΘυ, ἕνα 
αὐτὴ συγγ ένηται . χαὶ ἐπιδιώχων. ἀπεσπέρμανε εἰς τὸν “μηρὸν τὸς 
᾿Αϑηνᾶς. ἡ δὲ ̓ Αϑηνὰ λαβέσα ἔφιονῳ ἐξέμαξε τὸ σπέρμα, κῷ 
ἔῤῥιψεν ὦν τῇ γῇ " καὶ ἐγένετο ὧκ τὴς γῆς ἃ τὸ ἐδία ἄνϑρω- 
πος δραχοντέπς ᾿ ὃ: καλεῖται Ἔδιχ ) ὁνίος ἀπὸ τὸ ἐοία ᾧ τς 

χιόνος λαξωὼν τόνομα.- 

ἹΕΡΙ ΤΟΥ͂ ΑΙΠΟΆΛΩΝΟΣ. 

ἔ ΤΠΙΟΆΧΆων 9 ψιὸς λέγεται ΔΛητὲς , τοτέσι γνυχτός - δοκεῖ 
γὺ ὅς αὐτῆς . σἰα μητρὸς » ὁ ὕὅλιος γεννὰοῦζ. ὥσπερ χα 

Σοφοκλῆς ω Τραχμνίως λέγε" κχὶ ζητητέον τίω ἐκείν ἀἸἈΝηγ.ο- 
Εἴαν - ἐγϑα φησὶν, ότι ἡ Ὁ ὺξ αριζομδύη τίκτει, χατευνάζει τε 
σὺν Ἥλιον. ὡς γὺ ὧμ νυκτὺς ὁ ἥλιος 5 ὅτω καὶ ἤως δ ,δυφρόνης - 

Δητὼ δὲ ὦ Νυξ διὰ τίω παὸ ᾿Ευοιπίδη τρί καὶ πότνιαν Δή. 
ϑίω.. κασνᾶντες γὺ γυκτὺς παΐνιον λανϑανόμεϑα. δεῖ δὲ εἰδέναι» 
ὅτι ᾿Απόνλων μέρος τὶ εἡμαρμένης λαμβάνεται!" καὶ ὡς ἀν εὐ ΠΉ » 
μεραχὸς φαίνεται Ζευς, ὦ ὁ ὁτον μιχρόντι χρεῶν: τατέσ. ἶ μικρά τίς 
εἰμαφιμένη. διο καὶ Διὸς ζιὸς λέγεται ἩῸΣ: μόνον ὡς «ὐρὶ ἀέρα ῶ 
ὅρανον φερόμῆυος, ἑκάτερον Ζεὺς "λέγεται, ἰνλαὰὶ ὡς εἡμαομένη τίς 5 

ετῦν μοιρίδιον . καὶ τὰ μὲν μόνος αὐ͵ τὸς, τὰ δὲ σὺν τῷ Δι χα- 
Τὰ - 



ταοράττεται. ἥλιος γάρ ἐξὶν ᾿ αἰτίαν ἔχων 7} γιορδίων, χὰ 
ε “ ὙΓΡΆ ᾽ πε τίολ Εγγυνικίωλ δόξαν, καθὰ καὶ ὁ Ζεὺς. διὸ παρ Ο'μῆρῳ τὰ ΧΡ 

ΓῸῚ Ὁ » δ δὴ ᾿ 

τίω μῆνιν τὰ Α᾽χινλέως., Οὐλὴ τε Διος ᾧ γόλῳ ᾿Απόδλωγθο 
[ ͵ ν᾿» έ ε ᾿ ἼδΝ εν», ͵ πράττεται. χόλο; δὲ ᾿Απόνλωνος, ὁ Ἄοιμος) ὅπερ ὁ ᾿Απόνδλων 

αὐτίθ.. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΑΙ ΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ὙΕΙ͂Σ ᾿ἌΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 

ἕ Πόλλων.. ὁ ἥλιός ἐστιν" "Ἄρτεμις δὲ. ἢ σελήνη. διὰ 
τῦτο γὸ χαὶ τυζότχς ἀμφοτέρας παρήγαγον, τίω ὡσανεὲ 

ἄφεσιν πόῤῥω 4 ἀκτίνων αἰνιττόμδηιοι. χκαλϑνται δὲ. ὁ μὲν 
ἘΓκατος᾽ ἡ δὲ, Ἑκάτη " διοὺὶ τὸ ἔκαϑεν δόῦδρο ἀφιέναι ὦ ἀποςἐλ- 

᾿ Ν ΜᾺ ͵ « ͵ ᾽ ᾿ Ε λεν τὸ φῶς. ὁϑεν αλλοδοχειμένως, καὶ ἐκατιξ ολδς αὐτὸς ποροση- 
γόρδυσαν. ἔνιοι δὲ τὸν Ἔχατον. ᾧ τίου) Ἑχάτίω, ἄννως ἐτυμο- 
λογᾶσιν. ὡς ἣμ τεϑεικότων αὐτοὶς τὰ σνόματχ ταῦτα . δυχιὶς 
αὐτὰ ἔνναλ δἰ χομένων 52 καὶ τίωοδ ρος οὐμ βλάβίω.. μὴ «Φροσ΄- 
πελάζειν αἀυτοὶς. δοκᾶσι γὸ ἐσθ᾽ ὅτε ᾧ φϑείρειν τὸν ἀέρα, , ᾧ 
Ὁ λοιμικὼν καταστάσεων αἷτίιοι γίνεοῦζ. διὸ ᾧ τὲς ὀξὺς ἀυτοὶς 
εἰγετίθεσαν οἱ πάλαι. καὶ ὡς ὁ ἸΠοιητὴς οὖν τῷ Ἀοιμμῷ παρεισάγει 
τὸν ᾿Α χιδλέα λέγοντα 9 ὅτι ζητητέον μανήιν. τότῳ δ᾽ ἕνεκεν θ0»5- 

ται κατ᾽ δυφημισ μὸν τίω "Ἄρτεμιν. ἀἐπὸ τῇ ἀρτεμεῖς ποιῶν. ὁ 
ἐσιν ὑγιεῖς, ὠνομάοῦζ᾽ τὸν δὲ ᾿Απόκλωνα 5,5 ὡς ἀπολύονται ἡμᾶς 
ὙΜ γόσων, ἢ ἀπελάυνοντα ἀφ᾽ ἡμδ!] ἀυτιεὶς, ἢ ἀπολλύντα,) ταύτης 
τετυχηκέναι τῆς “Ὡροσηγοοίας. καϑ' ἣν ἔννοιαν καὶ Πιμήων ἐχλής- 
Ὅ)η. καὶ ἰατρος ἔδοξεν εἶναι. τινὲς δὲ ἀυτόϑεν ᾿Απόνλωνα . ἀπὸ 
13 ἀπονλύναι ἀυτον ἐμοῦ. καὶ γὸ πν ἀποδύντα τάυτίω τίω 
διαχοσμησιν . τοιῦτον εἶναι, διαὶ τὸ κομίζειν ἀδιαλείπτως παντύ- 
Ὅν ἀυτὴς τὸ ὑγον., καὶ τῷ ἀθέρα “οροτχατατάώττεν.. τῶχα δ᾽ 
ἂν καὶ ἀτὸ τὸ ὡπλὲν ὦ λύων τὸ σιωετως τὴς ἐσίας, ἢ 14) τὸ 

ἢ ἌΠΟ ΤΙ ἣξ " ᾿ ͵ ᾽ , ͵ ᾿ ᾿ ν᾿ 
σκότος, ὡς ἂν ἁπλὼς εἰρημῆθον εἴη. ὀϊκείως δὲ καὶ ἐδελφὲς ἀυτῷ πα- 
ρεισάγϑσιν ἐμφερεὶς ἀνλύλοις ὄντας, ᾧ ὁμοςιδὴ χίνησιν κινε μέ: 
γ5.9,. ἡ διώαμιν 'ϑαπλησίαν ἐν τοὺς ὅλοις ἔχοντας τἡ τρέφον»-- 
πὰς ὁμοίω: τὰ ἐπὶ τὴς γῆς. εἶτα ὁ μὴ) ᾿Απόνλων ἀῤῥίω ἀνετιλα- 
οϑη  ϑερμότερον γὺ τὸ πῦρ, ὦ δραςιχώτερον. καὶ δ᾽ ̓ Δρτεμίς» θή- 
Ἄεα ὡς ἀμβλυότεραν ᾧ ἀοϑενὴ τίω διώωχμιν ἔχϑσα. βύπαιλδος 
δ΄ ἡλικίαν ὁ ᾿Απόνδλων ἔχει. χαθ᾽ ἣν καὶ ὁ! ἀνϑρωποι ἐυειδέςερβοι 
ἑαυ Μ φαίνονται " χάνλισος γὸ ὀφθῆναι, χαϑαρὸς ὧν χαὶ Ἄαμ- 
“ρός. ἐπὶ δὲ τοὺς ἀΐλλοις ὀιχείως ἐὶϊς ἀυτον χρῶνται, χιυτοχό- 
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ἂν ὦ ἀκ εεβεκόμμαν ὩΡυσαγορέυοντες " ἐπειδὴ χρυτῶϊοσ; ἐξ .» 
ἕξω παντὺς καϑέσως" διὰ τὼ ἀγγνότητα ν α᾽ λευρόμαντις ὃ ΠΟΥ ΗΝ 
γετυι 5 διὰ τὸ ὦ ὦ ἀλέυροις, μαντίυεοδαι ὦ δήλιον δὲ, ουτὸν 
ὠνόματαν, 8 φαναῖον ; οἰ πὸ τὸ δηλϑοϑαι δ,᾿ αὐτὰ το ὄντα ; ᾧ 
φωτίζεοϑιαι τὸν χύσχμον " οἰς ῷ ἀναφαίς ᾿Α χοόνλώνο; ἱερὸν ἰδρύ- 
σαντο, τὸ ἀναφχίνοντος πάντας. τότω δ᾽ ἠκολύϑητε, ᾧ τὸ τίου 
Δῆλον ὦ Αὐἰναφρίω ἱεροὶ ἀυτῷὼ νομιοδῆναι.,. διὰ δὲ τὸν εἰρημέξον 
σαφηνισμον τῶν πραγμάτων. ὦ τίν) μαντικὴν αυτῷ Θροτ ψαν" 
καὶ ἐυρεϑὲν τὸ οὖ Δελφοὴς, μαντεῖον5 τῶ Απόνλων τοροσωνό- 
βαταν. Πύθιον, ὐἀτὸ τὸ δεῦο Ἰὲ; αν ϑρώπες ἐρχομῆδας" πὺυν- 
ϑάνεσϑαι τὰ καθ᾽ ἑαυτύ: ' ἐλέχϑη. δὲ χαὶ ὁ τόπος, ὄμφα- 
λος τὴς γῦς. ΣΡΣ ωἷς μεσαάτατν ὦν ευτῆς αἴὔλλα απὸ τὴς 
ἀνα δεδομῆυης ἐν ἀυτὼ ὀμφὴς 9 ἥτις ἐςὶ θεία φωνή. λοξῶν δὲ ᾧ 
περίσ κελῶν ὄντων τὴ χρησμῶν. ὃ; δίδωσι, Λοξίας ωὠνόμαται" 
ἢ ἀπὸ τῆς λοξότητος Τῆς πορείας . ἣν ποιεῖτκχι ῊΝ οὰ Ζωδιακὸ 
κύχλε. μϑτικὸς δὲ ᾧ χιθαριτῆς πταρεσῆκται » τῷ Ἀρύεεν ἫΝ 
Μονίω; πὰν μέρος τὸ χόσμϑ, "ὃ ἀμ τὴς ἀυτν πᾶσι τοὺς μέρε 
πὸ χάι μηδεμιᾶς αὐτῶ ἐχμελείας οὖ τοῖς ὅσι θεωρθμ ἐφης ον 

" ΤὮἊ χρόνων. “ορὸς ἀγλήλυς συμμετρίαν ἐπ᾽ ἀκρϑ ὡς ἐν 
ἐρβμι Ἴηρᾶντο: μλλετ ἡ Ὧν λὺ «τὰς ἣν ζώων δὲ φωνὰς - ὧν αἰυτῦς ἊΜ 
ἀδδων σωμάτων Ψόφος ἰδία. τὸ ξηρσίνεον ρος τὰς ἀνακοὺς 
ποιες. ἐπ᾽ αυτὴς δὲ ἵν ἀἰρχ ἢ: χα μιϑτὴγ ἕτης ἐκλήθη, ὦ ἐκί- 
σχοπθο" ᾧ πυΐζειν μ᾽ τι Μυχὸὼν ἐνομίοϑη. 

Ἔκ, γὼ ΥΑΙ τ ὦ ἐκηβόλε ᾿Απόλλωνθυ, 
ΑἼδρες αοἰδοὶ ἔα τιν. ἐπι χ, σ)όνιοι βατιλῆες » 

Φη 7)» ὁ Ἡσίοδο;. διὰ τῶτο ἐν ἑερὸς αὐτῷ δ ἀὐφασῃ τῷ μϑ- 
σικώτα ΤΌ "κα λόυκότοιτον ἅμα ἴτας ὀρνέων" ὁ δὲ κόραξ ξΖ ἀλλο- 
τειος δι τε τὸ μιαρὸς ιν 5 ἡ διὰ τίω χροιάν : ἡ ὅ: δαφιη, 
χαπερ δαφοινὴ τις ὅσα. δ εὐ αἀυτὰ ἐστι»" ἐπειδὴ δυεργ ἐς τε 
ὦ Δθαλὲς φυτόν ὅξι. τυγχάνει δὲ ὦ δι έγκαυτός τι: ὅσα, 
ρος τὰς χαϑάρσεις ὀικείως τι ἐχϑσα" ὥςξε μὴ οἰ γλοτρίως αἶνα- 
χει τῷ , παϑαρωϊάτῳ ὦ χαωσικωτάτω ϑεῶ. τάχα, δὲ ᾧ τὸ 
ὀγορια αὐτῆς. “Ὡροτρέχον πως τ διαφαίγειν 5 ἐπετὴδ εἰδῳ ἀυτίω 
ἐποίησε ρος τὰς μμαντέιας ξιναι δοχεῖν. ὁ δὲ τείτες ». τιον, τας 
λειότητα τὸ ΤὌ τριῶν ἀριϑιυ δέδοτυμ αὐτῶ " δύγα τοι δὲ χῷ) 
ἀπὸ Μ᾽ τριῶν οὐϑδαλνλήλων κύχλων" ὧν ἕνα μὴν τέμνει κινθεῆν ος 
τὶ) «ἀἰάυσιον χίνησιν ὁ ἥλιος, δυοὶν δ᾽ ἐφάπτετνι " ἐπεὶ δ᾽ οὖ 
τοὺς Λοιμοὶς, ὡς ἐπίπαν δοκεῖ, τὰ ϑρέμματι ποιμοίνεται. πρῶτον 

19) 
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ἃ σιωεχέςεξον κατ᾽ ἀρχὰς φϑείρεται λοιμιχῶς. Χῷ τῶῦτο ὦ 
τίω ΤᾺ ποιμνίων ἐπιμέλειαν οἰνέθηχαν ἀυτὼ,, Δύκιον ᾧ Δύ- 
χοχτόνον πορυσαγορδίοντες. ᾿Αγυιϊδὺς δ᾽ ἑἐπονομάζετοι δεόνίως.. 
ἱδρυνϑεὶς ὧν ταὺς ἀγυιαὶς " κατιωωγάζει γὰ ταύτας . ἃ πληροῖ 
φωτὸς, ἀνατένλων.. καὶ Ἀεογηνόρκον δ᾽ ἐυτον «ροσηγόρδυσαν γ. διαὶ 
τὸ τὸς ἡμέρας τοὺς Ἀέοχαις. καὶ τῷ ὁμιλεῖν ἀλλήλοις, συνέχεοῦζ 

τὰς ἀνθοώπος. τος νὐκτὰς δὲ χαθ᾽ ἑωυτὲς ἀναπάυεοῦί, . ΤΙμᾶνα 
δ΄ ἀυτὸν. ἐχάλεσιαν, εἶτϑν κατὰ ἀντίφρασιν ἐξιλαςικῶς, ἵνα μὴ, 

γνόσε- ἀυτοῖς ἀναπέμπῃ-. μὴ δὲ ΦΘείρή τὸν ἀναπνεόμῆοον ὑπ΄ ἀυ- 

τὸ ἀέρα. εἶτε ἃ ὡς ἀντῷ ὀν], τῷ ὑγιείας τὸ σώματος αἰτίῳ 
γιομδύῳ. διὰ τὴς τὰ πεειέχοντος δυκρασίας. 

ΑΤΕΜΙ͂Σ, ΔΙΑΤῚ ἘΔΑΦΗΒΟΛΟΣ. ΚΑΙ ΠΈΡΙ ᾿ΑΚΤΆΓΩΝΟΣ - 

Ην ἼΔρτεμιν λέγεσι τὴς κ΄, θήραν τοξείας Ἑινὰι ἔφορον. λέ- 
γεται ὃν ἀυτὴ ἡ θεὸς βαΐλνειν δύσόχως τὰς ἐλάφες » ὥςε 

ἀχόσαι τίωΣ Αἴρτεμιν ἐλαφηξόλον Θεόν. ὁ δὲ Αἰ χταίων, θηρατῆς 
ἃ ὅτος ὑπῆρχε καὶ χιωηγέτης. καὶ οὠὐτυχωῶν, εἶδε τίωΣ Δρπμιν 
γυμνήν." ἡ δὲ ϑεὰ ἀθέμιτον τῦτο ὑπολαβᾶσα. τὸ τὸς ϑεὸς 
ἐδεὴν γυμνὰς. ᾧ μάλιστα τὰς παρϑένος, χολωθεῖσα» μανῆναᾳ 
ἐποίησε τὰς κύνας αὐτῇ τῷ ᾿Ακτχίωνος " ᾧ ὡς ἔλαφον ἔχοντι 
χέρατα ἑώρων οὐτὸν ὧν; κύνες" ϑήως , ὥστε Ἀέγεοδί, τὸν ᾿Ακταίωνα 
Νὸ κυνῶν συρῆναι. 

Καὶ ἁλλως. 

Τὴν "Αρτεμιν χιωηγέτιν , χαὶ ϑηροχτένον , χαἥὴὶ ἐλαφηβόλον, 
χ4) ὁρεσίφοιτον παρεισάγϑσιν ᾿ ὅτοι τρέπειν εἰς τὰ ἀγφια βυ- 
λόμῆυο; τίω ἐξ υὐτὴς Ολάβίω:" ἢ ἐπειδὴ μάλιτα νυχτὸς κατα- 
Φαίνεται" ποννὴ δὲ ἐν τὴ νὐκ]ὴ ἡσυχία πανταχὃ » καθαπερ οὐ 
ταὶς ὕλως καὶ ὦν ταὶς ἐρημίαις δεῖν. ὧτ:ς οὖ τοιύτοις τισὶ ἀυτίω 
τολάζεοζ δοχαῶν.. ἔξωθεν ἤδὴ τότε «προγπεπλασμδύῃ τῷ χυνὴ- 
γεταῖν ἀντίω τοξότιν ἔσαν. συνωδὸν δὲ τότω 5» καὶ τὸ τὸς κύνας 
ἱερὸς ἀυτὴς γομιοϑῆναι, «ρός τε τὸς ϑήρας ἔχοντας ἐπιτηδέιως, 
ἀ οἰγνρυπγεῖν ὦ» τοὺς νυξὴὲ, καὶ ὑλαχτεῖν πεφυκότας. κυνηγετικῇ 
δὲ ἔοιχε, Φ τῷ μὴ διαλείπειν ἀυτίῳ. ὅτε μδὴ διώχῶσαν τὸν 
ἥλιον, ὅτε δὲ φόύγασαν" τ᾽ ὧν τῷ Ζωδιαχῷ μετερχομένϊω 9 
ὦ σωυιῦσαν ταχέως το ζωδια " ὀιχεῖον γδ 1ὴ χυνηγεσίᾳ ᾧ τὸ 
τάχο;. πγοσγειοτάτίω τε ΤΜ ἐρανίων ἔσαν ἀντία), “ἔρὴ τὸς 
χορυφὰς ΤΙΝ ὁρὼν ἔφασαν ἀνασρέφεοζ ᾿ ἐχ ἑτέρα δὲ ὅσα ἀυτῆς ἡ 

Εἰχύ- 



ΔΑ ΕῚ 

Εἰχατὴη, τοίμορφος εἰσῆκται., διὰ τὸ τοῖν σιχή οι τὰ γεν χω τὸ τος 
ἐποτελεῖν Πμν σελήνην,, μηνοεεδὴ γενομδυίω.. ᾧ κ΄ τ ὙΠΝΝ : 
Ἀ' τρίτον τὶ ἀν νίω σιχεσὶν πλαττυσιν ἰναλαμβάνεσθοι . χαθὸ 
πεπλήρωται, εὖ ἔυτῃ ὃ μηνίσκος, δὶ πεπλήρωται δ᾽ ὁ χυκλος;. 
ὠτάεν ὃ "ἤδη ᾿ τριοδῖτις ἐπεκλήθη. ὦ Τ τοιόδων ἐνομίοϑ ἡ 
ἐπόπτις ᾿, διὰ τὸ τριχῶς μετα βάνλειν ὁδόσασαν διὰ ΤΩ ζώων ; 
τὸ δ᾽ ἡλίῳ διὰ τῆς ἡμήρας μόνον φιμνομύν. ἐυτίυ) ᾽ὶ γυκτος, χὶ 
σκότας, ὁρωμλύίω, ῷ μετα ἀλΆθσαν, γυχίαν ΤῈ οὐὼ τυχτιτόλον : 

Ἢ χθονίαν ἐχίλεσαν. καὶ τοὺς καταχ δ ονίοις Θεοὶς δεῖπνα ἐμι- 
φέροντες αὐτῇ. 9 ἤρξαντο σιωτιμὰν. Ὡροσάνεπλάοδη δὲ τὕτω 
χα} τὸ μεαίνεοῖται τίω ἀυτίω, χα) μινάνειν ὥσπερ τὰς κα- 

τοι γομδύες " ΓΝ τὸ τουὶς φαρμαχίσι σιμέργ εἶν» 14) ἐτάγεοῦζ 

τοὺς ὀικίμς: " εττο τελόυταῦον τὸ πένθεσι 4) Φύνω χαίρευ Ἷ 
ἐξ. ὃ τινες. “«ροήχθητὸν" 9. καὶ εἰς τὸ ϑυσίαις ἀντίω ἀτύτοις κα 
σφαγιασμοῖς ᾿ὠθεώτω» ἱλάγχεσϑωι ἢ, καϑπέρωσαν δὲ καὶ 
τοίγλαν ἀντὴῆ., διὲ τόνομα. ἐγοδίᾳ δέει καὶ δι᾽ ἀΐδνο τι ἢ 
Διὸς χαὶ ᾿Απόκλωνος ἀγυιάς. δοχεὶ δὲ Ἢ τλείςοις ἢ ἄυτὶ εὐγάλ 
ᾧ Ἑιλήϑοια, ἀπόάντως εἰλθμδοὴ . ὦ θέυσα δι τὴν γῆν “ἣν 
ὀύχονται ἐλθών ἀυτοὺς ἡπίαν κ᾽) Δὺ σίζωνον αἱ ὠδίνυσοῦ» λύεσαν 
τὸ ἐσφιγ μῆνον Δ χόλπων “ρος τὸ ἐᾷον καὶ ἀπονώτερον ποιδστὲῳ 
ποιεῖν τὸ χυϊσχόιςδυον, Ἀεγορδίης αὐτὴς ᾧ Ἐλάϑς. πλείη δ᾽ 
ἜἜἜ;,ληήϑυιχι «δα έδοντοαι; καθ᾽ ὃν. λόγον γΝ πλείυς ἔρωτες ᾿ πο- 
λύλροποι )) δέ τοχετοὺὶ 3 γιωαιχῶν., ὡς ΤὮἊ ἐρώτων αἷ. ἐπιθυ- 
μίμ. Φανερα 55}, σελήνη πλέσφορθιϑον ποιὸ τὸ σύυΐλα ἐμκβανό- 
ῥδυι. τ) ταχῦτης»..ὄ πὖ .. τε ἀυξειν αὐτὰ, ὦ τὸ ἀπονλύειν ». ἃ), τὸ φα- 
γερῶς: πεπονϑδέναι. δ θχυμάγον δ᾽ εἰ κατ' ἀνϑίω» μὲν ἔμφασιν 
ἀρχαίαν, ὑπένοησαν τὴν ᾿Αρτεμιν; ἀχραντῸν χὰ ) ἀγνίω ὃ ὅσια» ὁμοίως 
τῷ ἡλίῳ" κατ᾽ ἀνλίω δὲ ἐπίκϑρον 1 τ τιατασῶν, ἐπ᾿ ἀυτὴ κει- 
εδόν τὸ δυτοχείοϑοαι τὰ τιχτύρἣυα Ἂν τοίτην δὲ φειχῶδές τι Ἢ 
χαλεπὸν ἐχϑσαν" δίον εἰρήτοι «δὲ τὴς Ἑκάτης, αὑσόνοιαν εὐναμ. 

φωτφύρος δὲ ἐπωνο μοἰοϑη διὰ τὸ κὶ ἰυτὴν σέλας βάνλενν. ὶ φω- 

τίζευ ποσῶς τὸ περιέχον" ὁπόταν μάλιτα πανσέληνος ἊἋ 'Δικ- 

τινα δ᾽ οἷυ τὴν λέγϑσι, διὰ τὸ ζάνλεν δόῦ ρο τοὶς ἰκτῖνος δέχειν 
χοὸς τὸ βάνλειν. ἢ ἀπὸ τῇ διξκνεῖοδτ οι τὴν δύνα μιν εὐτὺς εἰς. παν»: 

το; τὸ ἐπὶ γῆς, ὡς δικτίγης ἀυτὴς ὅτης. 

Β' Ζ ἔτεον 
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Τ|Εεοὶ Ἴοῦ αἰματο; τοῦ ἐτιξωμίου. 

Ἄρτεμις παρθένος ὅσα ὦ σωφρων. ἔχαιρε τοὶς αἵμασι τοῖς 
ξΞενοχ τονίοις τιμᾶνθδαι. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΣ ΑΡΕ ΣΙ 

᾿Ρης Διὸς ὑὸς εἰσι λέγεται. ὙῈ.. δὲ τὴν ὀνομασίαν, ὦπο 
τὰ αἶρειν γὰ ἀναιρῶν ἢ ἀπὸ τὴς ἀρὰς. ἡ δι βλάβη. λέ-. 

γέται δὲ μιμλφοιο: χ᾽ βιοτλοιγος. κὶ ἀλαλάξιος, ὦ μυωπιο;. 
μεγίς ἧς οὐ ταὶς πράξεσιν δὸ τῶὍἶ μαγχουένων ἀφιεμδύης φω- 
γῆς. δεν τινές χαὶ ὁνὰς ἀυτῷ σφαγηάζησι ᾽ διοὶ τὸ ταραχῶδες 
ὦ γεγτωνὸς τῆς ὀγγχώτεως ᾿ ὅδ! πλεῖστοι δὲ» κἃὶ κύνας διχ τὸ “ρασὺ 
ᾧ ἐπιδετιχὸν τῇ ζών:. τικάνος δὲ, ὡς ἐτισ τιν τὸ πολέμες 
πο Θρᾳκῶν μάλιτα καὶ Σχυϑῶν, καὶ ΤΠ] τοιότων ἐθνῶν Ἀέγετκι" 
ἐπ:ὶ παρ᾽ ἐκείνοις ΗΝ πολεμιχῶν ἡ ἀσχησι; δἰ δοχιμεῖ - Φ τὸ 
αεπισρεφὲς τὴς δίκης. γύπα δ᾽ ἱερόν φασιν ἀὐυτῷ ὄρνιν εὐγαι, δι 
τὸ πλεονάζειν το ὄρνεα τοῦτο, ὅπῃ ἂν εἶη πτώματι πονλοὶ ἐ- 
βηΐφϑογγα ὁντα. λαμ βένετα! δὲ αὶ ἀντὲ τῇ πολέμϑδ. ἔσι δ᾽ 
ὅτε ὦ αὐτὶ τὰ ἔγχης. ἢ τὰ ξίφυς, ὃ δίς χρῶνται Οὗ τοὺς πο- 
λέμοις. οὐίοτε δὲ ὦ ἀὠἐντὶ τὴς πληγῆς. λέγεται δὲ ὅτι ἐπ 
σχοπεὶ τὸ ϑυμὴ ὁ ᾿Άρης; 14) ὅτι ὀργίω πνέε:. ἐπειδὴ δεόμεθα 
οὐ ποὺς πολέμοις, ἴγα τὸ ϑυμιχὸν χοινὴ τὸ οὖ ἡμῖν... 

ΤΙ τῆς τοὺ ̓ Άρεω: τρώσεω:, ᾧ τῆς ὦ τῷ χαλχο- 
κεράμῳ τόυτου καταχλείσεως. 

Τον '“Α Δρίω Ἃ λέγει ἁ ποιητὴς, ὅτι ἐτρώϑη πο τὸ τ των 
τοῦ τα λέγει ὦ τὴ Ε Ῥαψωδίᾳ . ἐδέϑη δὲ αὐὖϑα 1ὰ "ΩἼυ χῳ 

Ἐφιάλτω.. ὅτο δὲ ὑιοὶ ἤσαν ᾿Αλωέως . ΊἼύραννοι τὴν Φύτιν : 
δ ϑιηεν δὲ “ἴδε Θετταλίαν. ὅτοι ἀντίρσιον ἐμελέτησαν 7, ΤῊ. 
ὐεῶν. Οἱ ὃν Δρης “Ὡρῶ τος ἐπῆλθε κατ᾽ αὐτδῷῪ, εἶτχ ἡττηῦ ἐν τὰ 
παρ᾿ αὐτὴν, ἔδησαν αὐτὸν οὖ χαλκοχεράμῳ . Χαλχὸς δὲ κέρα- 
μο: πόλι: ζοὶν “Τὼ καλαμδϑη " ἢ εὐθός ὕϑι δεσμὰ δυκχ εεὺς ἈΦ 

λύτυ Φ δυσαντῆτῳ. "λέγονται δεῖ ὧι περὶ "Ὧτον χα Ἐφιΐλτν 
ἐνγαὰ ᾿ετεὺς ὄντες, εἰναλ οὐγεαύργυϊο! κ᾿ μῆχίθυ, χ δὲ τὸ πλώτος. 
ἐννεαπύχεις. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑἸΔΟΥ͂, 
ἔ 

᾿Δης ἀδελφος Διὸς εἶναι μυϑόλογ ες ται : ὅ τος δὲ ἔδυ ὃ 
; ταχυμερέτατος ᾧ Ὡροτη εἰό τὰ τὸς ἀής " ὁμὴ γὸ γίνεται. 5 

Φ ἄρχεται κράνει ᾿ ῥεῶν τὸ ὄντα» ὩΝν τὲς ων αὐτῷ λ΄γϑς τῆς 

φύσεω:. ἢ χωδίον ἀφεγγἐς . ὦ σκότους αἰωνίᾳ πετληρωμδίον : 

ἢ “Αδης. ἀναξ Τἴ ἐγέρων , καθὰ Ῥ' ζώντων ἄνω Ζεύς" διὰ τὸ εις 

Ἢ δὲ δὴν ΡΟ“; ὀρευσαν . Κλύρϑυθ. Ὡροσέτι λέγεται» τὼ 

αὐτιος εἰἰαλ τὸ χλυτν" ἀὴρ γὺ πεπ᾿ληγ. μὴν... ἡ φωνή. ᾧ Τιλύ- 

τῶν δὲ ἐκλήθη ᾿ διὰ τὸ πάντων ΟΥ̓ΤΏΡ φϑαρτὼν . μηδὲν εἶναι ὃ 

μὴ τελόυταῖον εἰς αὐτὸν χαταγεται ᾿ αὐτὰ κτῆμα γίνεται δ.- 
βυλον δὲ ᾧ ἰβυλέα, χ ἀποδυτπέτητιν ὠγόμασαν αὐτὸν ἄν ΩΣ 
χαλῶὼς αὐδὲ Ο ἀνθρώπων βελδιονῆνον, διὰ τὸ πάυειν ἀυτύς πο- 

τε “1 πόνων" κχὶ ΤΩ φροντίδὼν. καλεῖται δὲ Δ δὴς ,ν ἢ οἿι καθ᾽ 
ἑαῦτον οἰόρα τύς ἐὸν, ὅδεν Φ διαμρῦ ὄντες ᾿ΑἸδα ἄυτον ὀνομάζθσιν. 

ἢ ἈὉ' ὠντίφρασιν. ὡσανεὶ ὁ ανδάγων ἡμὶν τῷ ϑανάτε. 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ᾿ΑΦΡΟΔΙΤΗΞ ΚΑΤ ΤΩ͂Ν 'ΔΙΣΧΡΩ͂Ν 

ΜΈΣΓΕΡΙ ΘΝ ἌΓ ΤΈΩΣ: 

Ε ᾿Αφροδήτη λέγετοι . ὅτι ὧκ ΩΝ αἰδοίων τὰ ᾿Ουρανὲ ἐογξ 
τὶν γένεσιν. ὁ γὺ Κρόνθυ, ὕιος 12 ᾿Ουρανδ, λαθὼν τὸ 

δρέπανον. ἀπέκοψε τῷ ἰδία πατρο: τὸὰ αἰδοῖα ὙΣ ἔῤῥιψεν εἰς 
τί) ϑάλαοταν" 3, πεσόντα ταῦτα .»ς ἀφρὸν στυμάξαντο . ἐἀ πες 

χύητε τία) ᾿Αφιοδίτίω,, διὸ καὶ ᾿ΑΦροδί τὴ καλεῖται, ὡς δ τῇ 
ἀφρϑ ῷ τῆς χκατυδύσεως γενο δίη.. ἔτι δὲ ἀυτή τὴς πορνείας 

ἐφορθο, τότ ἔνεχεν ᾧὦ αἱ “δὶ ἀυτίω τιμαὶ καὶ ἑορταὶ. δὲ 

αἰδ ρμ(γἰας κὶ ἡδυπαϑείας,. καὶ πορνείας ἐτελῆντο. λέγεσι δὲ ὦ 
ἀὐυτίω μὴ δι᾽ ἀλλο Τί α΄ϑαδὲ δοιὰ γεγονυῖαν ω τῇ θαλάσσῃ» 
ἢ ἐπειδὴ “Ὡρὸς τὴν τὸ᾽ πάντα γεενέονς αἰτίαν ν χυήσεως δὲ ὦ 

ὑγρασίας, ἀπερ οἰ μιφοτέρω: δχ ψιλῇ Ἂν τὴν θάλατταν ὄδιν. ἐς-ο- 

χάτσου ἼΝ δὲ τῦτο, ὦ ὁ Διωνης ἐυτὴν δ υγνατέρα εἴμ εἰπόντες ᾿ 
διερὸν γὺ τὸ ὑγιόν. ᾿Αφροὺ ἔτι ἢ δέ ὄνν, ἥ ἐνάγϑσα τὸ ἀῤῥεν χα 
τὸ θῆλυ δύναμις. το χ αὶ διὰ τὸ ἰφρυδη τα σπέρμιατν ΤΡ ζύων 
εἴν 5 ταύτην ἐχηχυϊα τὴν ὀνομασίαν " ἡ διὰ τὸ τὰς ἡττηιδυος 
ἀυτῆς ἄφρονας εἶν. καννίτη δε παράγεται . διὰ τὸ μάλιστα 
αἀνηροχέναι τοὶς ἀγϑρώ ποις τὴν ῳ συμπλοκίυ) ἡδονῖΐα)", ὡς πάν- 
τῶν τἷβ ἄγγλλων διαφέρασαν.. Λέγεται δὲ φιλομειδὴς », διὰ τῦτο- 

3» 



ΣΔ4 Δ 

οἰκεῖα. γὸ τὰ μειδιάμα το», γ, ἢ ἱλαρότης ΠΩ τοιότω ν συνόδων δε. 
παρέδρες τε κὰ σιιμέδρος τὸς Χάδιτας ἔχει, χ4) τίω [πειθὼ ὦ 
τῦν: Ἑρμῆν». δια τὸ πεῦῦδι “ροτάγεοσζ, ὦ λ07, φ. τὴ χιάδισι τὰς 
ἐρωμῆδυς " ἢ διὰ τὸ πεσὶ τοὺς σιυιωϑσίας ἀγωγ,όν . Κυϑέρεια δὲ 
εἴρηται ᾿ παρὰ τὸ χόυσον τὲς ἔρωτας 5 ἢ τα τὸ κϑυδόμδνον 
ἔχειν ἔν ἑχυτὴ τὴν ἔρωτα. ἢ ὁτι ἐρῶγτες οΟ; ουτοῖς κρύπτασι τὸ 
ἐρωτιχον πάϑος" κἢὶ ὅτι εἰγεφ νη πεθὶ νῆσον τὰ Κύϑηρα ΓΟ ἢ 
ἱεροὶ “πς ἡ Τῷ Κυθήρων νῆσος εὐναὶ λέγεται. ὰ οἶποὸ τὸ χόυ- 
σεν τος βετες » ᾽Σ λάϑρα. παραγ ίνεσσγι. ἢ απὸ τὲ κύειν «ὖν 
ἔν" ἡ δι τὸς ὧν ΤΩ μίξεων γνομδίας χυήσεις ἢ δια τὸ 
ϑε τὰ ποννὰ τὰς Ψ ἀφροδισίων ἐπτισυμίας. Ὁ δὲ 

ἢ Ὁ Κύρι: ἡ ᾿Αφροδ ἔτη 1». ὅτι τὸ κύειν παρέχει τ αὴ ὅτι ον Κύπρῳ 
τιαΐται. τάχ δ ἐν ἡ Κύωρος; συμίδυσά πὼς τὅνομα ΤΉ. 
χρύψει. ἢ δὲ Πάφος, ἰδιον ἀυτῆς ὀικὴτ ἤφιόν ὅδ, ΤΙαφίας λεγο- 
εδίης , τα χα κα ἐδδειψυ ν ἀπὸ τὸ ἀπαφίσχειν., ὁ ὅδιν ἀπὰ- 
τὰν. ἔχει γὸν. Ἀν μι. τὸν Ἡσίοδον» μειδήμωτα. τ΄ ἐξαπάτας τε. 
Χ δὲ τὸν Ὅμηρον" 

Πάρφασιν » ἢ τ᾽ ἔκλεψε νόον πύχα περ Φρονεό; τῶν, 
ὁ δὲ κεςὸς ἱμὰς, ὡς διον' κεχασρμῆγος Ὄδί»" ἢ ὁ διαχέντιμμος , Ἀγ 
ΠΥ ΓΉΝ δύναμιν ἔχων, τῶ δεῖν καὶ σφίγγειν. καλε ταὶ δὲ ἔρανίᾳ 
τε ᾧ πάνδημος, δ πορυλτίη.. ὌΝ τὸ χαν τῷ ϑρανῷ οὐχ τῶ τῇ 
γῦν ἢ ϑαλάοσῃ τὴν διυύα μιν ἀυτὴς ϑεωρεῖοῦχ. ἰχύρας δὲ. ἐκ ἐμ- 
ποινίμιες ἐφάσαν τῆς οἰφροδισίως ὄρκϑς- εἰναι" Παρ Ὅσον γ. Χὰν ἢ. 
ἐπὸ ἰὰ οὐδαχεθῆναι,, μεϑ' ὅρκων ἐπάγεοῦζ συμβέβηκε: τὲς πες 
ρώνταις.. τεξισερὰ δὲ δὼ ὀρνέων χαίρει: μάλιτα » τῶ καϑαρον εἰς 
γι τὸ ζῶον; ἣΣ Φιλοφρονήτιχον ,. διώ ΤᾺ ὡσανεὶ φιλημάτων - οἰνοῖ-- 

παλιν δ᾽ ὑς;, διὰ τίω οἰχαν  ἀρσθρ ν ἀνδλοήοία. ἐυτὴς εἶναι δοκεῖ. 
Ζ" γ.ὲ μι φυτ. καὶ μδν μυρσίνη δια Ἴ1) φιλοφροσύνίω, ᾿Α- 
φροδί τῆς ε|} διείληπται. ἡὶ δὲ φιλύτοικα .. διά τε τὔνομα» ὅτι τῷ 
φιλῶν οὐο να βθμ: ἐξενήνεγνκ ται ὦ γος τὸς ςεφάνων πλο- 
χας εἰωθασιν ἀυτῇ χεχρῆοῦϊ μᾶλλον. τὸν δὲ τοῆξον φυλάττοντα!" 
τὴ Θεὼ «ροτφέρειν. ἀφιερωσ-άιδιοί πὼς ἐπ᾽ ἀυτοὶς πρίῳ συγμίω. 

[Περὶ τοὺ τῆς ᾿Αφροδίτης ἐραςδυ. 

᾿Δφιοδίη γνυνὴ ἣν Ἡφαει "τὸ χαλκέως. ταῦτης ᾿ἤράοδη ὃ ̓Δρης ̓ 
14) ̓ ἐμοιχόυτ εν αὐτὴν. ὁ ὃν Πῖφυλςος μαϑῶωὼν τῦτο, τῇ τέχνη 
οἰυτὰ ἐτεχνάσατο " δ ταγας τίϑησι τῷ Ἄρει ἐρχομένῳ: ἐπὶ 

μορχ εἰμ Ὡς ᾿ΑΦεοδίτης " ᾧ ἐμπίστι εἰς τὸς πάγας ὦ κατέχε- 
τχι. 



Ά τς 
᾿Ἔ , ᾿ ᾽ γα Δ ρ΄ ἃ ΑΝ »κ ταν ἃ φωρᾶται μοιχέυων τὴν Δ᾽ φροδέτην.. χαὶ ὅκ ἠλέητεν αὐτὲς 

ὃ Ηφως.. εἰς α΄δοδωγματισμον αὐἿὟΜι ἕως ὃ ἐκάλεσε τὰς 
θεὲς, κα ἐδημοσίφυσεν αὐτός . κα τότε ὁι Θεοὶ ἰδόντες πὼς θοιαμ- 
δ ευόμῆμοι, οὐ ταὶς πάγοις χατεχόμδυοι ἦσαν ὃι δύο, ὅ., τε 
ΕΣ ἢ μοιχαλὶς νυ πολὺν ἐπ΄ αὐτοὺς κατέχεον ἡγέλω- 
τῶ. Ὁ, τότε λύετκι ὁ Αἰρης μιχρὰ λύτρω δὲς τῷ Ἡφαίςσῳ. 

ΠΕΡΙ ΤΗ͂Σ ΤΟΥ͂ Α'ΠΙΔΟΣ ΦΑΎΝΗΣ. 

γηὺ ιόνον τινὰ ἈΝ «ϑίοδον τοὺς ᾿ΑἰγυπΊίοις ἐχεννὰ το ὅς, 
ὧν τῷ φωτὺς ὡξς σελήνης συνληφθ είς. γγυνηϑεὶς δὲ ὁ βῶς, 

ἐχαλῶτο παρ αὐτοῖς Απις. εἶχε δὲ χῴ τινα σημεῖα «ὥῷρὴ τὴν 
ὅραν, ὦ τὶν γλῶτταν. ἐξ ὧν σημείων ἐγνωρίζετο ὁτι ΄ Ἀπις ὅτ. 
τότο ὃν τὸ (οὐς γινομδῦν., ἑορτὶν ἐποίουν ὁ, ᾿Διγύπτιοι . ὡς θεδ 
υὐτοὶς ἐπιδημήσαντος. ἃ παρετίϑεσαν τῷ βοὶ ὧν φάτνῃ ; Ππα!- 
δαισίαν πολλήν ; ἐυωχὅντες τὸν Θεὸν αὐτὸν τὸν Ασιν. 

ΠΕΡῚ ᾽ΑΙΟΛΟΥ. 

Ἴολος λέγεται κυριδύειν “Μ᾽ πγδυμάτων " ὅςτις ἔδωκεν ᾿Οδυσ’- 
σεὶ τὰς ἀνέμους ὦν ἀσκῷ. πιϑανοὸν δέ ὅδιν ἀςρολόγον γε- 

ψόμενον τὸν Αἴολον. φράσοαλ Οὐ δυοχεὶ τὸς χρόνες, καθ ὃς ἐπι- 
τολάν τίνες ἀνέμων. γενήσονται. Φασὶ δὲ ὁτι καὶ χαλκὃν τεῖχ Θ- 
τὴ πόλε, ἀυτὃ αξιεβέβλητο. μυθόϑεται δὲ κύριος Τ3 ἐπτοὶ τῶνδε 
γήσων εἶνολ. ἤτοι Στρογγύλης, ᾿Ευωνύμξ. ἱερὰς, Διπαρὰς, Δι- 
δύμης. ᾿Εφικωδὸς . Φ Φοιικώδυς. αἱ δ᾽ ἀυταὶ νῆσοι Λέγονται ᾧ 
Λιπαρέων νῆσοι. διέχϑσαι τὰ Σικελικὸ πορϑμὲ «άδια, Σ΄. ὦ 
ἀπόψε, χείμδυχι τοῖς ὧκ Σικελίας ᾧ ἡπείρᾳ πλέθσιν. ὧν ὦ 
μιὰ τὴ καλϑρμῆύη Σ)]ρογγγυλῃ τὸν ᾿Διολον ὀικῆσαί φασι. ἥτις βίᾳ 
μἣδ φλογὸς, Ἄθέπετα, ἘΜ ἀγὼν ἕξ γήσων " φέγγει δὲ, πλεονά- 
ζει. μεγίση δ᾽ αὐνἕμ ἡ Λιπάρα. ἀπὸ Λιπάρα τινὸς χληϑέσα ὑἱὰ 
᾿Αὐυσονος 7 Κνιδίων ἀποιχθΘ.. ἐξ ἧς, ὡς ἀπὸ μέρες «Ὁροέχοντος 9 
αἱ πᾶσαι. ΔΛιπαρέων λέγονται γῆσοι. ἐγγυτάτω δὲ ἐυτὴς ὅδιν ἡ 
Σικελία. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑἸΙΟΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΜΙΝΥΌΥ. 

.᾿ , Ι ; ᾽ ᾽ ᾽ δεν ν ο Ιολίδης αὖϑῳ ᾿Δπονλωνίῳω. ὑκ ἀπὸ ᾿Διόλῃ, ἀδγν' ἀπὸ τὴς ο΄ ΜΟῚ 2 

᾿Αιόλυ, Συσίφε γὸ παῖδες ἐγένοντο. ᾿ΔΆΜΘο καὶ ΤΠῚΟορφυ- 
, ᾿ Ν δ Ὁ “ . - ο Ἷ ε ᾿ 

δίων. Χρουσογονης δὲ τῆς ΑΛμδν. καὶ ΠΠοτειδῶνο;. ,), Μρωύας ὁ τῦν 
ὍὌρχομἮυον χτίσας. ᾧ χὸ τῦτο, εἴρηται ᾿Αλίδης 7) ὁτι Σύσιφος 

᾿Ατύ- 
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᾿Αἰόλα ἐγύετο. Μινύας δὲ Ἂν μητέρα, ᾿Α ολίίδης, παγρὸς δὲ, [Π0- 

σειδῶνος. τῦτον ὃν ᾿Απολλωνιος φησὶν εἰς τὴν Βοιωτίαν εἰσβαλ- 

Ἄοντα» ὅμορον Θηξαίοις ᾿Ορχομῖνον χτίσαι. 

ΠΕΡῚ ΤΑΣΚΑΗΠΙΟΣΥ 

᾿Σχληχιὸς. ὑιὸς ᾿Απόννωνος ᾧ Νύμφης Κορωνίδος. ὠγομά- 
οη δὲ ᾿Ασχλητπίος, τῦθα τὸ τὰ ἀσκχελὴ ΤῸ νοσημάτων 

ἤπια ποιῶν. τὸ δὲ ἀσχελές. δαὶ τὸ σκέλλω, τὸ ἀγαν σχλη- 
ραΐνωγ, ὅθεν καὶ σχέλος " ἢ διότι ᾿Ασχλίω τὸν Εἰ τιδιύδιον ἰάσα- 
το ὀφϑ αἋ μιὼν τα ᾽ ἤσιος ἐκείνω φανείς . πλεονασμῷ τὰ Δ᾽ ἢ 
«Ὄ τὸ ἀσκεῖν ἠπίως: τὲς νοτῦντας, ὁ ὅξιν ἐτιμελείοις ἽἘΕ 
ἢ δα τὸ μὴ σκελετέυεοϑτι. αὐτὰς ἐὰν» ὑπίως “ροτφερόμδ".. 
ἢ ὠπὸ τὸ ἐτωχὶ καὶ ἀνα βανλεοϑαι τίω κῃ τὸν ϑάνατον, γηομέ- 
γὴν ἀπόσκλησιν - δι τῦτο γὺ Φ δράχοντοι ἀυτῷ παριτῶσιν ᾽ τι 
ὅμοιόν τι τότῳ τάσχεσιν οἱ χρῶ μᾶμοι τῇ ἰατρικῇ. χὺ τὸ διονεὲ 
δγανεάζειν ἐκ ΤΠ νόσων, ῷ ἰποδύεοϑαι τὸ γῆρας. ἄμα δ᾽ ἐπεὶ 
“Ὥροσεχ ἐς ὁ δράχων σημεῖον, ἧς πολλῆς δεῖ αὐϑε τὸς Θερα- 
πείας. χ, τὸ βάκτρον. δὲ τοιότϑ τινος ξοίχεν εἰγωμ σύμβολο» 5 
χαοίστωται γὸ δι᾽ αὐτὸ » ὅτι εἰ μὴ ταῦταις ταὶς ἐπινοίας ἐπε- 
ςηριξόμεϑα., ἐπὶ τὸ σωμεχιὲς ἂν ἐἱὶς ἀῤῥω τον ϑᾶττο»; τὸ δεόν- 
τὸς σφαλλόμϑοι. κατεπί πτωμῆυ.. λέγεται δ᾽ ὁ. Χείρων τετροφένα!ς 
τὸν ̓ Ασκληπιον. κἀν τοὺς τῆς ἰατοικὴς ᾿Μεωρήμασι τὸ ᾿Ασκλη- 
πιδ, ᾿Ητπιόνην, τὸ ὀγόματος ἐκ οργὼς εἰς τὸν μῦϑον παρειλημι- 
μδύε.. δηλέντος δὲ τὸ φραῦντικον ΤῊ ὀχ λήσεων . διὰ τῆς τὸ 
ἡπίᾳ φαρμακείας. 

ἸΠερὶ τῶν ᾿Ασχλητιδ παίδων. 

Αἰσχληπιοῦ δὲ παΐδες λέγοντα! Τοδαλείφιος, Μαχιίων, ᾿Ια- 
σω, [΄ανάκενα Υγιεία" ἀναπέπλαςοι δὲ τοὶ ὀγόμα τοι “704. τὸ 
ἰάοϑαι. καὶ πάντα ἀκεῖοϑαι, αὶ οὖϑοὶ τὸ ὑγιείαν παρέχειν. 

ΒΡ ΑἸΕΛΆΝΤΟΣ: 

᾿Ταντοι τὸν ἔρανον βαστύζειν . ἘΠ ἔχειν χἰογάς μαχρ ΠΣ αν 
τὸς ἦΜ' ςοιχείων διωάμεις Ἀέγεσιν , καθ᾿ ἃς τὰ [δ 

ανω- 

γι π᾿ ΄ , Μυύϑος παλαιός, ὡς "Ασλας γώφοις φέρει 
᾿ »] ͵ » - , ᾿ 

Τὸν ἐραγὸν. κάτωθεν ἐκ γῆς ἀγέχοων. 
“μ᾽ - 



[ἢ ἐν 

ἐνωφερῇ ὅδι» τὰ δὲ κατωφερὴ “αὐσὸ τύτων γὸ δια κρατεοῦ τὴν 
γὴν - ὀλοόφρονα δ᾽ αὐτὸν εἰρηοϑ (4 δια τὸ ΩΣ να ὅλων Φροντ!- 

ζει. ἡ “προνοεῖ οϑ αν αὐτὸν μεζὼν σωτηθλάς" ΟἈ ὃ αὐτῇ τὰς ΠΆεϊα- 

δὰς γεγονέναι. παριτάμδηοι ὅτι τὰ ἀτρα πάντχα πλείονα ὁν- 

τα ἐγώνητεν ᾿Αφρυίω τε ὦ ᾿Αϑάμωντι, ὅτι ὃ αὐτὸς ὧν " ὅτε γὼ 

ἵσατιι τὸ σύνολον αἰνηρέμητος ὑπάρχων εἰ ᾧ ὅτι μάλιτα δὲ 

Φεξηκένυλ δοκεῖ. καὶ ἀπόλυτος εἶναι», ὦ ϑουυμασμον τοῖς: ἐφετὰ- 

σιν ἐπὶ τὴν διάταξιν οὐτᾷ, πολὺν ἐμποιεῖ. λέγεται δὲ ὑὸς ΄1α- 

πετὰ εἶν ἢ, ὡς "Δρατό; φησιν͵, θυγατέρες ἀυτῷ γεγόνασιν 

Κυταί 9 
᾿Αλχυόνη. Μερόπη τε, Κελενω τε, Ηλέχτρα τε, 

“Αφξερότη, καὶ Ταὐγέτη» χαὶ πότνια Νίυζα. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΙΑΚΟΥ. 

Ἂ Ἰκκὸς ὑὐιὸς ἐλέγετο ἔν τὰ Διος, δίχα υ τὸ μάλιστα) 

Ἄ διὸ ποτὲ ἀβροχἰἀς γενομδύης οὖ τῇ Ἑλλάδι, ἥλϑθον ἦρος 

αὐτὸν οι ποροετῶτες ΤΜ πόλεων, «τὐλοφκαλδῦντες ξυξαοθ αἱ τῷ ἰδίῳ 

πατοὶ, ἵνα γένηται ὑετύς “ ὁ δὲ, στὶς ᾧ δξάμϑι Θ., ἔλυσε δια 

Ὡς δχὴς τὸς ἀυνχμές" κὲ χατεῤῥύη ὕδωρ ποτίζον τὴν Ελλάδα. 

μάλιστα δὲ χαὴ ἐκ τύτυ ἡ ἐυσέβεια ἐδείχϑη, τῇ ̓ Αιακβθ. ουτὸ 

γεννᾷ δύο ὑμὸς 9 τὸν Τηλέα ἃ Τελαμῶνα. ὧν ὁ μδὲ) [Πηλδὺς Ἴ|κ- 

τε ᾿Αχιλλέα - ὁ δὲ Τελαμὼν - τοῦ ᾿Αἰαντα" ὅν τινες ἐχαῦλλϑνὺ 

"Αμκίδαι, τίοΣ ἀπὸ τῷ πάππε τιμῖω ὧκ τάτῃ προσφερόμιοι. 

ΠΕΡῚ  ΑἸΝΤ ΑἹΘΈ.. 

ἜΝ τῆιος, ὑμὸς ἐμυϑέυϑη Τῆς. ἐκεῖνο μῆδτοι, κἡὶ ὡς κατας- 

χυλίων ἐυμεϑόδως τὰς ἀντιπαλαις εἰς τῷ δοκεῖν κατὸο  ἰ- 

πτεν εἰς γῆν, τῇ γὴ βοηϑεῖοϑαι κῦ τὶν πάλίω ἐλέγετο . χϑὴ 

Γῆς ὑιὸς ἄγαι. 

- ΄ -- - ν 7 

Συ γᾶν ἐκάων., γνῶθι τῦτ᾽ αληγύρως. 

Ὄρος γὸρ ᾿Ασλας, Λιβύης οὐ ἐσχοίωοις. 
“ " -“ ͵’ 

Οὗ τίω χορυφίὼ ἐκ γεφῶν κεκρυμμενίωαν. 
: “ “Ὁ ᾽ - , 

Εἴνωι δόκξσιν ἐραγοῖς σιωημμένίως 
7 “ ΄ ΄ 

Βυσχῶϑοεν ὄω Ἐλησιν καὶ μυθεργία 

"Ἀσλανσα νωποις εἰσαεὶ πόλον φέρειν. 

ς ΠΕ- 



ιὃ τ 

ἌὸΝ ΠΝ ̓ς κδὸ ἐωθθει νδοὶς ἢν: ᾿Ἀιοχιοῦ: ν᾿ ᾿Θηβεῖν 
ποταμῇ. ὁ! δὲ νεώτεροι 5 ἸΝυχτέως ἀυτίω ἑσορᾶσι.  πτάυτης 

χ6, Διὸς ὑιοι Ἢ Ζη5Θ. ἴ ᾿Αμφίων. ὀικισαὶ Θηβῶν" «δι ϑεσπέ- 
σιόν τί χρῆμα ἔ(ον. ὧν Διο: " ἢ Αἰτόολλωνθο " διὰ λύρας γὺ 
εἰνα κρόμδυσι φασι: μέλθ».: ἐπέχισαν Θήβας " ΤῊ Ἀίϑων: ὥσπερ 
ὗδο τὸ ϑιρυλλυρδϑύω Ορφεῦ, ὅτωι καὶ αὗσο τέτοις , κηλυμδύων ὃ- 
ποὶα ἐμψύχων, τὴ χιναμδύων - ὦ ζγλήλοις ἐπιστοιβαζομδ ων ἐς 
τειχισμόν " ὡς τὰ γε Ὡρωΐω αἰτέ γίτοι ὅσαι. σὸ Φλεγύων. ἐ- 
βλάπτοντο; οὺ τὰς ᾿ἐκεὶ ἐσινοντὸ . Ζήϑε δὲ ᾧ ᾿Αμφίωνθν ὅα- 
γόντων » ̓Ευρύμοχ Θυ “Φλεγύὼων δασιλόϊς . τὰς Θύβας ἠρήμωσες 
Καάδμθ- δὲ ὕστερον ἀνέκτισεν . ὅι, δὲ ῥηϑ ἔντες ἀδελφοὶ: ἀγαθοὶ 
βασιλεῖς εὔν 1 φουΐλνονται ῷ “μείλίχιοι" διὸ ᾧ μῷ λύρας πυργῶ- 
σαν τοῖς Θηβας ἄδον τα!» ωὸ ἔμημ, ελῶς τὴ ἱλαρῶς. Ὑ χοώς εἶπ; ὮΣ 

ἐμμύτως ,, ἢ δίχα τῷ εἰπωξόν! «τι. τοῖς αὐπηχόοις. οὐδείξασὶ ι, 
τειχ στα τίω πόλιν " ἣν ἑπτάτυλο;, φασὶν, ἤνοϊξαν ἐκένοι διὰ 
τὸ ἐπτάχορδον εἶναι! τίω Ἄνραν, οὐτοῖς. 

Ἢ Καὶ ἀιώς «ἶρ᾿ Αὐτιόδης εν Αἶνος ! 
ΙΝ 

᾿Αὐτιότη, Νυχτίως ἣν ϑυγνάτιρ 2 ἣν" ὁ Ζεὺς" Σατύξῳ. ὁμοιωθεὶς 
φϑείρεε: ΝΣ φόγσα τῷ ἸΝυχτέως. τοὶς ἀτείλας» καταφεύγει εἰς 
Σικυῶνα «ρος Ἐποτεέα τελῦσα δ. ᾿Αμφίωνα δ Ζῆϑον. ἐξέϑη- 
χεν οὐ τῷ Κιϑαιρῶν, αὖϑα ςζυχόλῳ τοί. ἃ δὲ ΕΛΗΡΕΕ τ διαὶ τὴν 

τόλμαν τὴς χαϊδὸς λυπὴϑ εἰς ; πλόντὰ . τὲ ἀδελφὸ Λύχε δεη- 

ϑεὶς., μὴ περι δεὶν τὶν παῖδα, οἷν ἐἈχεὶν ο, ἀπελϑὼν δὲ “εἰς 
Σικυῶνα ν ἰπρατεύεν, ἐπὶ τίω.- πόλιν Δύκος.» τὴ χτένερι τὸν Ἔπο- 
πέα... χα λαβὼν. τὴν. ᾿Αντιόπίω αἰχιμἀλώτον., «ὐδαὺ ἐδωσιφυλάτ- 
τειν Δίρκῃ τῇ ἑαυτὰ “γαμετῇ. ἡ δὲ. φεύγει" καὶ ληφθεῖσα, πά- 
λω τοὶς ἑυωτὴς παισὶν ἐκ μάν ̓ Α μφίωνι ὦ Ζήϑω ᾿ ὠταῦϑα 
δὲ ἐχκαλύπτε, ὃ τροφεὺς βεχόλ. τὸ γεγονός : ὧι δὲ, τὴν μὴ 
᾿Αντιόπην σωζάσι " τὴν δὲ Δίρχην ἐς αγρίϑ τοχῦρϑ ροσδήσο»- 
χες, διαφϑ εἰρασι. μεμψάμδυοι δὲν τὸν Δύχον .. ὡς ἐπδώσοντα τὴν 
Δ᾽ γτιόπην, σφάττειν ἔμεννον. Ἑρμῆς. δεεχωλυσε" τῷ δὲ Δύκῳ, 
“ροτέταξε τῆΡδϑαχωρῆσω τὴς βασιλείας αὐτοῖς. ἢ 

7 

ΠΠἼ ; 1ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΑΜΦΙΏΝΟΣ. 

Μφίων. ἃ Ζῆϑο;, τὰς Θήβας ἐτεύχι σαν... ὡς καὶ Ὅμη- 

ἽΝ, ρός φησιν " 
Οἱ «ρῶτοι Θήξης ἔδο: ἔχτισαν ἐπτιπύλοιο. 

Φερεχυδης δὲ, καὶ τὶν αἰτίαν πὐϑιδήδωσι τὴς δικοδομῆς" διοτι ᾧλε- 

γύας πολεμίμς ὀντὸς δὐλαβῆντο, βασιλόϊοντι Κάδμῳ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΛΚΜΑΙΏΝΟΣ. 

᾿ ΠῚ -Ζ το 5. κἢ ͵ Ξ ΤᾺ 

᾿Λχμαίων ᾿Αϑηναῦθο ἣν τὸ γένθου,, ἐπίσημθο λιαν᾽ τίω 
ΐ , Ἡ Ω , ΓΟ ἢ 

ἐλδυϑεολαν ἀεὶ φυλάττειν ἐθέλων τοὺς ᾿Α ϑηναίοιτ .. τύυραν- 
͵ τὸ ΜΝ 7 ς ᾿ . Ι φ΄Ὑ»00 κ ἣ 

γηϑείσης ὃ» τὴς πόλεως ὑπο Πεισιστράτου, ἐξῆλθεν ὅτος 5 μή 
μ“ ἘΞ ΟἋ ς Ἵ λ 9: ’ .᾿ Ὁ ΔΝ το , ο Ἂν ν 

φέρων ὁρὰν δυλδυύσας τὰς ᾿Αϑῆήνας. ἐξελϑων ὅδ» μηχανα ται" χα 
δλοου τῷ ᾿ ᾿ ! - ᾽ ἔ ΓΝ 3 

σχοπον εἶχε πὼ; τὴν ἐλδυϑεοίαν ἀποχαταςσήτες ᾿Αϑηναίοι; . α- 
. ἊΣ" 9 ἵ ᾿ 3.τξ -Ξ ’ ς Ν 9 Ν 

πελϑων ὧν εἰς Δελφες, εἰς ᾿Απονκώμον ἱερὸν, ἐκαισσῦται πὰς 
; ) ε 9 ᾿ ᾿ ΓΎΡΟ Ἃ 

ρα Δελφοὶς τὸ ἱερὸν ἐπὶ μιτθοφοδίχ.. ἐκ μιοδδωσυδηίθο δὲ, χα 
μ ὩΣ. Θ᾽ ς ΡΟ ΠΣ ᾿ Ὰ Ων] ! λ ΦΟΣ δὰ 

ἔχων ὑφ᾽ ἑαυτὸν πάντας τὰς τὸ εδ διαχονοξ, πείϑοε τὴν ἱέρειαν 
Ν᾽ ᾿ ͵ “ ΓΕ “9 ᾿ ͵ ῇ 

χἱ τὴν ΕΓυδίαν. ἵνα, εἰ ἐλθὴ τοτὲ Δακχεδαλικόνιος μαντευσοιῆοος 9 
Ἷ νς ͵ ᾽ “Ὁ ΝΥ τ τὴ ᾿ βεδνς ᾽ 7 

μηδὲν ἄνλο Ἀέγῃ ἀυντῷ, ἢ ὅτι ἐλευϑερᾶν τος ᾿Αϑηνας Ἀέγεῖ 
ἡμῶν ὁ θεός. τότ συωεχῶς καὶ τολεέτοίχις᾽ γνομῆηθ.γ, παρωρμηδη- 

στα». ὁ! Δαχεδαλμόνιο:, Δ ἐλϑόντες, ἐξέξζχλον ἀπο. ΤΙ ᾿Αϑηνων 
λ ,ὔ ᾿ ͵ το " “,' ς 9» : Υ͂ Ρ᾿, 

τὰς τυράννους" μέγα ὅν κἈέος ἐσ᾽χ εὐ Ἔκτοτε ὃ ᾿ΑἈΧχμαμλων 7 εἐλδυ- 
ἸῸΝ, ᾿ ᾿ ΤᾺΣ τῇ ῃ ᾽ Υ Ὁ ᾽ ἤ 

θερῶτας τὸς ᾿Αϑήνας σοφίᾳ. ἀνδννὰλ τοσαῦτα “ὦρθὲ ᾿ΑἈχμαίωνθυ, 
͵ 

ΠΕΡῚ. ᾿ΑΚΤΑΙΏΝΟΣ. 

᾿'ΚΤαίων χυνηγέτης ἣν», ὦ εἰδὲ τίω "Αρτεμιν γυμνὴν. ἡ δὲ 
οὐ δε ἀθέμιτον τῦτο κὑπολαβῦσα, τὸ τὰς Θε;: ἰδῶν γυ- 

μνὲςγ ᾧ ταῦτα παρϑένυς, χολωθεσα, μανῆναι ἐπόιησε τὰς χυ- 
γὰς ἀυτὰ τὰ ᾿Αχτόΐωνθο. καὶ ὡς ἔλαφον ἔχοντα χέρατα ἑώρων 
αὐτὸν 4 χύνες" ὅτως, ὥςτε Ἀέγεοδι τὸν ᾿Δχταίωνα ὑπὸ Τὶ ἰδίων 
χυιῶν κατα βρωθῆναι. ἔνιοι δέ φασιν. ὅτι ᾿ΑρτέμιδίΘ. ἀυτὸν με- 
τα βαγγόσης εἰς ἔλαφον, ἀνῶλόν τινες " ἔπιοι δὲ πάλιν ἱτοριχὼς 
πο τότῃ διαλαμβάνουσιν" ὅτι ᾿Ακταίΐων . ἀἄνϑρωπθο ἣν. τὸ γέ- 
γος; ᾿Δρκάδιος, φιχοχύνηγο!. ὅτος ἔτρεφε κύνας ποῖδλὸςν ὦ ἐϑη- 

βέυεν Οὐ ποὶς ὄρεσι, τῷ δ᾽ ἐγουθϑὺ τράγματὸς ἡἀέλει" οἱ γὸ 
τότε ἀνθρωποι, ἀυτυργοὶ πάντες ἦσαν, οὀικέτας δ᾽ εἴ χον ἐδ᾽ ὁλῶς, 
ὯΝ ἀυτὴι ἐγρεώργῆν. ᾧ ὅτος ἦν πλυσιώτατος, ὃς ἐγεώργει» ὦ 
ἐργατικώτχτος; ὐσῆρχε,. ᾿'τῷ δ᾽ ᾿Αχταίωνι,, ἀμελόντι ΜΠ ὁ: 

ΟΣ: ΧΈΓΩΥ 



20 Δ 
- Ὁ ἐ [ ἤ ᾿ 

κείων . μᾶλιον δὲ χυνηγετῶντι. διεφθάρη ὁ βίος " ὅτε δὲ ὑἐχέτει 
᾿ τ ε ν᾽ Ἄν ιν» ͵ 3" ἐΝ 4 

εἶχεν. δεν, ἐλεγ ον ἀυτῷ ὃ ἀγῶρωποι, δειλὲ ᾿Ακχτχίων, ὃς πὸ 
Ὁ ἰδίων κυνῶν κατεβρώθης. 

ΠΕΡῚ ἌΒΑΡΙΔΟΣ. ΘΕΣ πΟΥ. 

᾿Βαοις ὁξ Ὑπερβορέων ἣν ἀνθρωπύς Ἂν ἢ δ. τερβόρεοι 
ἐρχτικώτεροι Δ Σκυθῶν. ὄυτο: ὃν ὁ ᾿Άραεις λέγεται 

» ὡς γενόμδυος, κἡδαξῖ ναὶ τί Ἕ Ἀλάδα κύκλῳ ἸΤΩΣ τῷ βέλυ 5 τς 

κὶ χρῆσι μὅ᾽ τυας “ἃ μαντείας λέγειν ὡς ἐνθυς. Δυχόργνος δε ἁ 
ἐύτωρ μέμνηται, τῷ ᾿Δίβαριδος ὧν Ἰὼ χὸ' Μενέο "5 λόγῳ, λέ- 
γὼν " λιμῦ γενορδύν οὐ τοὺς Ὕπερ βοιέοις, ἤλϑεν ὁ ᾿Αβαδὶς 
ὦ» τῇ Ἕλλζϑι Κπς ἐμιοϑ ὠτευσεν τῷ Αἰπόνλων " ὶ ἐδιδάχθη 
παρ᾽ αὐτῇ τὸ χρη μολογεν" καὶ ὅτω κρατὶ τὸ Βέχος εἰς σύμ- 
5 ῊῸΣ τὸ ᾿Ατόδλωνος ; (τοξότην γ5 5 μῆατς. ὁ ϑεθς.,.) πεδιήεε χιρήσ'- 

μολογὼν πᾶσαν τὴν Ἑνλάδα. πατέρα δ΄ ἔσχε Σαίϑυ δι αὶ λέ- 
γέτα!» ὅτι σιυυμεγράνψα τὸ χρησ μὲς τὸς λεγομλύως Σχυθικθς, ὦ 
γάμον Ἕυρε τὸ ποταμῦ, καὶ χαϑαρμὲς, ᾧ Θεογονίαν. 

ΠΈΡΙ ΑΙ ΡΑΛΑΝΨΡΗΣ ΚΑΤ ΜΕΕΛΆΑΝ ΟΝ ΌΝΣ. 

"Ταλάντίω καὶ Μηλανίωνα εἰς ζῶα μεταμορφωθῆναι μυθέυον- 
«ἀ τολ᾽ τὴν (δὲ εἰς Ἀέσιναν., τὸν δὲ εἰς Ἀέοντα “ ἡ δὲ ἑσοθία 
ὅτως ἔχει" ᾿Αταλάντη διῇ Μηλανίων ἐχευήγιδν τ αὐναπείθει δὲ τίω κό- 
είω Μηλανίων μιγῆναι αὐτῇ" εἰσέρχεται δὲ εἰς τί σπήλαιον, μιχ,- 
ησόμἣ ος. ἣν δὲ ὦ τῷ ἄντρω ἐυνὴ Ἀέον τος κὶ Ἄεαλνης " δὲ καὶ ἀκεν 

“σαντες φωνῆς 9 ἐξελθόντες. εἰναμρῦσι τὸς αὐθα ᾿Αταλάντ ἴω" μῷ δὲ 
“χρόνον. τὴς Ἀεαλγὴς δ 18 Λέοντος ἐξελδ όντων 5 ὧι καμηγ τ ἅντες 
σιαὐ Μηλανίων;, ἐὶς ταῦτα τὸ ζῶα ἔδοξαν ἀυτὲ; μεταβερ} ἤοῦται. 
εἰσιβάνλοντες ὃ ὃ} εἰς τίω πόλιν. διεφήμιζον ὧι πεοὶ ᾿Αταλαντίωω 

χο) Μηλανίωνα,, ὡς εἰς δ μον: μεπβλήσησαν. 

ΠΕΡΙ  ΚΕΕ Σ ΤΙ ΟΣ 

Λχηςις αὶ Πελίῳ θυγάτηρ ᾽ φέλανδρθ. δ᾽ ὅσα, ϑανάτω ἑαυ» 
τίω παρέβαλεν ἀντὶ τὸ ανδρος ουτὴς ᾿Αδμήτε ἐκ ζώντων 

γμενομδύθ. εὐπὼς: εἰς φὼς παλιν δρομήσεε. ἱ ἄδλοι δὲ φασὶ ΠΕᾺ αν 
“ὉΡοοδ εἶ γα) τὸν τὴς ᾿ΔἈχήτιδίρο. γάμον ; τῷ διναρδθῳ συζόξαι 
λέοντι χα ΩΟν . Α᾽πόνλωγα δὲ» τῷ Ά ̓δμήτῳ τῦτο ἐκτελέσαι» καὶ 
τὸν γάμον ον) τῷ» ἐγγυῆσαι. ἐπὸ δὲ τὸ ῥηθέντος ᾿Αὐμήτε . 
σλχολιόν τί ᾿Αϑήναις ἣν αδόμδοον, ὡς καὶ Πχωσαγίας φησίν " ὡς ὁ: 

ἐπ 
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μἶ5 ᾿ΔΆχαία Φασὶν ἀυτό" ὅν δὲ, Σαπφῆς " ὁ δε, ΤΙραξίνλης τὸς 

Σιχυωνίας . αὐχὴ δὲ τὰ μέλες ἀυτη " " Αὐδιήτυ λόγον ὦ 

τόλρε μαθὼν. τὺς ἀγαϑὲς φίλει" ΤῊ καλοῦ δ᾽ ἀπέχ ὃ, Φὲς 

ὁτι δευλῶν ὀλίγα χάξις τ ΟΜ δὲ. δια μἷὸ ΠΩ αἀγναϑ ῶν 

τίω γενναλὸ ἴς φίλανδρον υσοδηλῆν᾿ ̓ ΑἌχκησιν " διὰὶ δὲ τῷ γε 

λῶν, τὸν ᾿Αὐμήτα τατέρα » ὃς ὠκνῆτε ΘανΩν ὑδέρ τὰ πωλδός. 
πεοὶ δὲ ταύτη: ὦ τοιαῦ τὴ μυϑολογία φέρ ετ! ὡς δὴ μέγλοντύς 

ποτε τῇ Αδμήτε ϑανῶν, ἄυτὴ εἵλετο ὑπὲρ ἀυτὰ ϑεάναωτο» " χα 

Ἡρακλῆς (υτίυλ διὰ τω) δἰ σέβειαν ἀφελόμδιθ.»., Φ αἶναγα} ΨΥ 

ὧκ τὰ Α'δὲ. ἀτέδωκεν ᾿Αδμήτω. καὶ ἀΐλως., ὅτι ᾿Α πόκλων 

ἡτήσατο αὖο (χ Μοιρῶν; ὅπως ὁ ᾿Αδμητος τελδυτὰν μέννων. 

παράογῃ, τὸν ὑπὲρ ἑαυτὰ ἑχόντακ τεϑιηξόμν ον5. ἔνα ἴσον τῷ «Ὁρο- 
τέρω χρό: Ὃν ζύτῃ. Φ δὴ ᾿ΔΆχησις.» ἡ ἡ γυνὴ τὸ ᾿Αδμητε; ἐπέδω- 
κεν ἑαυτὴν. ἐδετέρυ ΤΙΝ γονὲ ων ϑελήσαντος σερ τὸ τοαλδὸς «- 
τοϑθανῶν. μετ᾽ ὦ πολὺ δὲ ταυτης τὴς συμφορὰς γενοιδύης ἘΕῚ 
ρικλῆς «ὐϑαγδυόιῆνθ.,, χὶ μων «Ὅα τῖθο δ ερήτοντος τῆ 

τρα τίω Δ Ἄκησι, αὐ ἢ ἐπὶ τὲν τάφον. χ᾽ τὸν Θάνατον «- 

πορῆναλ ποιήσας. ἐοϑῆτι καλύπτει τίω γυναῖκα" τῦν δὲ ᾿Αδμη- 
ΤΌΣ ἡξίε λαβόντα ἐυτίο). τιρεῖν" εἰληφέναι γὺ αὐτίω πάλης ἂ- 

Ὅλον ἔλεγε. μὴ θουλορδμυ δὲ ἐκεένῃ ; ἔδειξεν ἣν ἐπένδ ᾳ. ἋΔλ- 
χητις δ' ἡ Πελμ ϑυγ ἀτὴρ εσοικκείνασα Αὐσϑὲρ τὸ ἰδίᾳ ἀνδρὸς 
τελόυτῆσαι, Ἡραχλέῃ: ἐπιδηαὔσοαν το; ΟἿ τὴ Θετταλίᾳ, διατώ- 

ζεῖμι, βιασαμδόν τὸς χι ονΐνς θεθς, χα) ἀφελομένν τω γιωχὶ- 
κα. ἔχει δὲ χαὶ ἀνδυ; πω; ἡ ἡποϑλ " ἐπειδὴ Πελίαν οἰ πέκχτεινὲῳ 
οἷ! ϑυγατέρες, χ4) τΑ εν δ οὐ Πελέμ ἐδίωχεν οἷ τοῖς δ λαμβέ- 
γε: μέν " Αἰ Ἀχησις δὲ κα τκφεὺγ εἰ εἰς Φερὰς “ρος Αἰ δμητον τῦν' 

᾿ἰνεψιον τῆς "νὶ καϑιζόμῆυος ἐπὶ τὴς ἑστίας; ἐκ ἐβέλετο ᾿Αδ- 
μητὸς ᾿Αχάττω ἔκδοτον ἐξαιτομένῳ δῦναι" ὁ δὲ πον σρατιὰν 

πα ακαϑίσας ἐπὶ τίσ) πόλιν, ἐπυρπόλει αὐτύς " ἐπεξιὼν δὲ ὃ 

"Δὲ δμητος,. ἔχων ὦ λοχαγς νύκτωρ; σμυθλήφϑη ζῶν: ἠπείλει: δὲ 

ἼΑχατος ἀποχτεινεῖν αὐτόν " πυϑομένη δὲ καὶ ̓ ΑἌΆχηςις ὅτι μέννεε 

εἰναλρεξοϑ αι Αἰ δμητος δι᾿ αὐτί,» ἐξελϑῦσα » ἑχυτί παρέδωκε “ 

τὸν ὃ) ᾿Αδμητον ἀφίησιν ἃ "Δκαξος 9. ἐκείν δὲ συκλαμβάνεν " 
αν ὃν ὁὶ ἀνϑρωποι, εἰνδρεέα, γε ̓ ΑἌκχησκ ἑχκῦσα ὑὐσεραπέθα- 

᾿Αδμῦτα Δ γϑν τὸν χαλζὸν τῶτον ἡ Ηαχλῆς ΚΕΝ 9 “ἄγων 

ἐκ τινων τόπων τὰς Διομήδες ἔππὸς ̓ " τῦτον ἐκεῖσε πορδυύμιε γ0}' 

ἐξένιτεν᾿ἢ ̓ Αδμητος " ὀδυρομέν» δὲ ᾿Αδμήτυ τὶ ὦ συμφοραν τὴς ᾿ΑᾺ- 

κήγιδος, ανακτησάμἣνος Ἡρακλῆς, ἐπιτίθεται τῷ ᾿Αχάτω.. καὶ τίν 
σρασ 



τῇ ΑΔ 
στρατιὰν ουτὰ δια φ 9 εέρεν "ἡ ὦ τὸ μὴ» λάφυρα. τῇ ἀυτὰ ςρατιὰ διά 
νέμει." τίω δὲ᾽ ̓ Αλχηστιν, τῷ ᾿Αδμήτῳ α΄ οοαδίδωσι" διο. ᾧ λέ- 
γετα! 7) ὡς ὠτύχων. Ἡρακλῆς» ὧν τὸ θανάτου ἐῤρύσατο τὴν Α΄ λ- 
κησΙΡ -. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΔΚΜΆΑΓΩΝΩΣ, ΤΟΥ͂ ἘΞ ἈΜΦΙΑΡΈΩ. 

᾿Δχμαί ίων ὁ. ἐξ ᾿Α φιάρεω. ἡ ᾿ειφύλης . τίω μητέρα κτὰ- 
Ἃ γων.. χόλῳ τὼ ὑπὲρ τὰ. . Τατρὸς ᾿ ὁμοίως. Ὅρέςτῃ" κα) 

διὰ τῦτο μανίᾳ περατσεσων. ν κασα " ἐκεῖτος "ἴ εὔτα τῷ “μεμηνέ- 
γι ἰσανλαγ εἰς 5 ἐ δύὺχ ὁμῆμος μηχέτι ταυτὸ ταῖν» κὶ οκέσας: 
ἐξ ᾿ΑἸτ ὀ)λώνος το. 

Τιμῆς μ' αἐτεῖς δῶρον μιανίης ἀποπαῦσαι. 
Καὶ σὺ φέρειν τ μῆεν ἐμοὴ “7 έρας 5 ᾧποτε Μήτηρ 
᾿Αμφιάραον ἐχρυψ᾽ πο γῆν αὐτοῖσι σὺν ἥπποις 

ἐδωχε, τὸν ζητηθεντα χρύσειον ὅρμον τὴς ᾿Βελφυλῆης 5: πὶ ἀπέδρώψης. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΜΦΙΑΡΑΌΥ.ς 

᾿Μφιάραος., μάντις ἢ» ἄρις' ο:.. ὑὸς ᾿Ο,κλέος " ὃς γήμας: 
᾿Εωιφυλίω γυναῖχα, αὶ μόνον χαλίὼ. ἀκκὰ ὦ ὡς ἐικὸς, 

σμμετίο), συγατέρὰ Ταλαΐ, ἀδελφδ ᾿ΑΝδ ὐ κῶν, διενεχ αν εἰς: πο- 
τε ὭΡος ᾿Αδραςον; εἶτα διαλυθεὶς, σμυέϑετο ὑπέρ᾽ ὧν ἂν εἰς τὸ 
ΜΕΝΛΟ» διαφέρωντκ! ἀυτοὶ, κοί: ἜΡ ἀρετῶς. τίω) ̓Εειφύλίω αὐτοὺς " 
Φ αἀυτὺς σοιχ ἐν τοῖς χριϑεῖσι.. τὴς ὃν ἐπὶ Θγβας σρατείας 
ὩΡοχει μένης ν ᾿Αμφιάραος μᾧ, ἐχωλυὺεν 5 εὐδως τὸ ἐσόμενον" ᾿Αδρα- 
σος δὲ » ἤθελε μάχην. Ἐριφύλη δὲ. δωροις φροληφϑεῖισα( τὰ 
δὲ “ἢ; Ἵν 9 ὅρμος χρύσεωης δοϑ εἰς εἰυτὴ «΄ϑῳ ΠΟολυνείκς ᾿ ἢ ̓ Δ- 
δράς )ὦ ρεϑ εἰσα εἰς κρίσιν» ἐχρολνε δεν. εἰν σιρατίυστοοϑ 
τὲς θεν: κ᾿ ὁ ᾿Α μφιάραος ποϊνχὶ τίω. γυναῖκα μεμψάμε- 
γος ἐξώρμησεν, ὅμως χα ουτὺς εἰς πόλεμον " τῷ δέ πΡ'δ' ὑιὼ 
᾿ΑΛχμαίωνι; ὃν Πώδαρος ᾿ΑἈλχμᾶνα καλεῖ». ἐπέταξεν. ὁπότ᾽ ἀν 
ἡοήσῃ, μὴ Φρότερον μα ἿΨ Ἐπιγόνων εἷς Θηβας ἐλθεν; πρινὴ 
χτεῖναι τὴν μητέρα" ὃ καὶ ποιήσας ὁ ᾿Αλαχμαίων 5. ἐτιμωρή θη. μδν 
τοῦθ᾽ Ἐφυνύων. καϑὰ ᾿ς, Ὁρές ης" ἀπελυύθγ δ᾽ ἄυθις., δὶ δια, τιμῶ- 
ρήσας πατοί " διὸ ςυχιερεν τίοὶ ᾿Εωιφυλίω: ᾧ ὃ Τιοιητὶς χαλεῖ 
ον». 7ὴ τῆς Οδυοσείας Δ’ ἢ χρυτον:, «φησι »( ΦΙᾺΚ αἰνδρος ἐδέ- 
ξατο τιμήεντο " -ἤγ.5 ,ν ἐδωροὺ οχήνη" κ τῷ. ἀνδρός." ἢ τὰ ἀγνὼς 5 
χξυτον ἔλαβεν ἀντὶ τὸ οἰγὸρος., ὡς δίον ἀπεμτσολήσασα ἐκεῖνον 
ὐμϑ χρυτὃ. “ ΔΕ Καὶ 
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Καὶ ἀΐδὼς πεοὶ ἀυτὺ. 

“Ἀμφιάραον φίλε ὃ Ζέυς λέγεται, ὡς βασιλικὸν ἄνδρα 1 αὶ 
διοὶ τῦτ διογενὴ " διοτεεφῆ᾽ ὥσπερ ᾽ς τὸν Α᾽ πσόνδνωνα, ὡς μὰν 
τον ὀγτίγα ὧν Θηβὼν ἐπανιόντα - ὅποτε ἡ ΨΩ) λέγεται αὐτῷ 
δια εῖν, τὸ τοῖν δοῦν» ἄρμα ὑπποιν» δ τὸ γὺ ἐπὶ «τεοτάρων, ὅπω 
ἢ» δυρημδίον. ) φέρει; ὡς μδυτέσοιτο οὐ τὴ ᾿Αττικὴ, ὦ ἀληϑθ οι 
σοφὸς οὖν πανσόφοις " ἑπτὰ ὅτοι » ΤΙολυνείχει “τῷ Θηβαίῳ τίωὶ 
ἄρχίω κατοκ τωμὴ! οὐ Ὁ ἐδεὺς ἐνος- δε) τλίν ᾿Αδράγε . 19) ᾽Δα- 
φιαράε " τὲς δὲ λοιπὸς ἡ Καδμεία κατέσχεν" ἀπώλοντο δὲ . δι 
μὲν ἀνλοι 9 δορασ!, ἢ ΈΓΆΣῚ τὴ πελέχεσι" Καπανόὺς δὲ. λέ- 
γγεται κεραυγῶ βληθῆναι, «ογρότερος μδ  πῦδ λέγεται, κόμπῳ 
βαλὼν τὸν Δία... ὅτοι τρῆν. ὃ ἂν Ἑ »ἑτέρα λόγϑ “εἰς δὲ τὸν ᾿Αμφιάς 
ρᾶον ἐπανιτέον φϑύγοντα γν τῆς γῆς ἀὐυτοῖς σἐμμασι δὐκν ἀυτὴ 
δάφνη . ὅτος γὺ. τὰ (ἢ) ἀλλα, ὠπλις αι" μόν δὲ ἀμέλε. χράνϑς, 
ἀνιεὶς τίω "ραν ᾿Ατόνλων" ( Ἀέπσων ἱερὸν καὶ χρησμῷδες. 

ΠΕΡῚ ᾽᾿ΑΓΑΜΕ' ΜΝΟΝΟΣ 

Ὑαμέμνων ΠῊΝ δὴ “Ὅμηρον ᾿ΑΕ ΩΣ τὸ Τΐλοτοι ̓ μμητρο: 
δὲς ᾿Δερόπης ἡ κ δὲ Ἡσίοδον. Τλεροϑένος . τὸ γένος. Μυ- 

χήνοδος " ὃς ἤγαγε ναὺς εἰς ἼΛων" ἐκ πορϑήσας δὲ ταὐτίω.. ἐδε- 
νὸς ΤᾺ ἀρίστων ἥττων ἐφάνη " σέμλος γὺ αὶ ἃ μεγαλοζορεπῆς ὃ 
αἰνὴρ. καὶ ὁπότα, εἰς βασιλέα ἧκε; “οράττων ῷ δὲ τίω Τροίας 
ὥλωσιν ὀΙχαδὲ ὑσοτρέψας Ἶ αἰνοαμρεῖτοι σο ᾿Αἰγίϑ. τῷ Θυέ- 
ΠῚ δόλῳ, ἐπ᾽ δὐωχίᾳ " ὅτος γὺ πεοὶ τὸν χϑλρον τὴς ἀποδημίας 
ἐμοίχευε ἐΐω ᾿Αγαμέμνονος γυναΐκα Κλυτουμγήτ' βὰν. ἂν δὲ τὺς 
Τραγεκὲς ς. ἀυτὴ ἡ Κλυταιμνήστρα οἰγεύλεν αὐτὸν, χιτῶνν μὴ ἔχοντι 
ἔκδυσιν τραχήλε. ἐξ ἀυτὴς δὲ ἐσζε: ὑὸν τὸν ̓ Ορέσίω, καὶ θυγνατέρας 
χίοσαρας, Λαοδίκίω. Χρυσόθεμιν, ᾿Ιφιγύειαν, καὶ Ἤχέκυρανς 

ΠΕΡῚ ἌΓΗΝ ΟΡΓΟΣ. 

Γήνωρ ὁ Ὑοσειδῶνος,, γαμεῖ Δαμνὼ τίν Βήλε" ᾿ δὲ 
γίνονται Φοΐνιξ. ἴω Ἰσωίη, ἣν ἰσιχει Εν ρμδημην καὶ Μέ- 

λίῶ, οἷν 'σίει Δαναός " ἐπεῖτὸ ἥν ἰσχεί ᾿Αγήνωρ . ᾿Αργμιόπίυ) 
τίῳω Νείλε τὸ ποταμδ" τὸ δὲ γίνεται Καδμος. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΓΚΑΙΌΥ. 

Ῥ καὶος » ΦΙλο), ἔωργθ. ὧν; κ Φυτευων ἀμπελῶνα, βαρὺ; 
ἐτέκεετο τοὶς ὀικέταις " εἰς δὲ Τμ ὀϊκε ῦμ ἔφη, μὴ μετῳ- 

λήψεοϑ αἱ τῦν δὲε' γπότην τὸ χαρπϑ' ὁ δὲ’ Αγκαῖος 5 ἐπειδὴ ὁ καρ- 

πὸς ἐφϑάκει, χαίρων ἐτευγα" ῶ τὸν οικέτ]ω ἐκέλόδυτε κεράσαι 
αὐτὸ " ᾿μένλων δὲ τὸν κύλει “ φροσφέρειν τῴ σόματι ᾿ ὑσέμνη- 
σεν αὑτὸν τῷ Ἀογξ᾽ ὁ δὲ ἐφὴ . πλὺυ μεταξὺ πέλει κύλιχθ. 
ΟΣ χείλεος ἄκρα. τϑτων ἔτι Ἀεγομδύων., "κέ τις ἐἰγγγένλων, ὡς 
ὕσερμεγ ἐϑτης σὺς λυμαίνεται. τὸν ὀρχατον" ὁ δὲ ᾿Αγκαῖος οἰπο-- 
βαλὼν τίω πόσιν. ἐπι τὸν σὺν ὥρμησε" κα πληγεὶς "σ΄ αὐτῇ, 
ἐπλόύτησε. ὦ Φερεκύδης ο τῇ ὀγδοὴ Φησὶ τὸν ᾿Αγκαίΐίον ὑπὰ 
Καλυδωνίϑ συὸς πληγέντα τὸν μηρῶν . ἀποϑανεῖν. 

ΠΡΡῚ ἈΔΩ ΝΙΆΟΣ: 

᾿Δωνις ὁ Κύωριθο,, χατὰ τινὰς, Κινύρυ παὶς ἣν. τὸ Κυ- 
Ρρίων βατιλέω:;. ᾧ ὁ Θείαντος ἡ Ὁ ᾿Αφροδ έτη γεννᾷ 

Πρίαπον; δυσιειδῇ ᾧ βαθυαίδοιον. ἡ γὸ Η’α ἐγχύς ὅσης α,)- 
τ» μεμαγνευμδίη χιειφὶ ἀψνα μένη, τοιϑτον ἐπο!ησῈ γεννῆσαι. χαὶ 
τὸν ὅεα χλαυτϑέντα, αἱ Μῆσαι τῇ “γο ᾿Αφροὸ ἑὴν ὀργῇ Φε- 
ρόμδυαι, ὅτι πογδνὰς ἀυτῶω ἐποίησεν ἀνδράσι μιγνῆνϑι9. ἡ τέκεν " 
δίον Καριότίω ἐξ Οἰάγου τπεχῶν Οεφέα ὦ Κυμόϑωνα " ΤΕρ- 
ψψιχόρην ἐχ Στρύμονθ. Ῥῆσον" Κλείὼ δὲ ὧν 'Μάγνητος Λῖνον.. 
“Δοης ὁ θεὸς οἰντεροισ᾽ ἧς, ὧν ᾿Αφροδέτης ἜΣ ,μετὰ μορφώσας ἑαυτὸν 

γος “Ο ρΜ μορφὴν. εἴτε Φρὸς χοῖρον ὡρμῆσας τῦν ᾿Αδώνν» ς αυ- 

τὸς ἐνανἼος ἔλθων . οὐ τὸν οἰγαμρε "Π τὸ (ὃ! ᾿Αδωνιδος αἷμα 
χκατεῤῥδοσαν, τὴν ἀνεμωνίω. Ἀευκίω ἔσαν “φρότερον; ἐρυθρὰν ἀπειρ- 
γάσατο᾽ πεοὶ δ᾽ ἀνεμκωνί πεσεῖν τὸν Α δωνιν ἐτυχεν. ᾿Α φρο τὴ 

δὲ τὸ τάϑο: μαϑᾶσα, γυμνοῖς «ὁξιτρέχ ὅσα τοὺς ποσὶν 5 ἐλεει- 
νον ὠλοφύρετο᾽ οἰχάνθαις δὲ αὐ τὴ βοδωνιᾶς ἐμπαγεῖσα, τὼ χαταῤ- 
βεύσαντι σήματι, τὸ ῥόδον ἐρυϑ ρον ἀπειργάσατο ᾿ οὖ δὲ τοῖς 
᾿Αδωνίοις εὐδωλα ἐξάγεσι χὰ χήπὸς ἐπ᾽ ὀστράκων, χῷ τοὰντῦδα- 
πίω ὀπώραν, “ ὅηον ὧκ μαράϑ ων ῷ Ὁ οἰδάχων δα σχευάζυσιν 
αὐτῷ τις κήπεε" καὶ γὸ οὖ θριδακίναις αὐτὸν ᾿ἀτώβν θεν το 
᾿Αφροδίτης φασίν. 

ΤΙεοὶ ᾿Αδωνιδος χήτσων, κχὶ δένδρων Ταντάλου. 
᾿ 

᾿Αδωνιδος κήπων 7) ᾧ δένδρων Ταντίλϑ » πολλὴ διαφορά". δὼ 
τῦ- 
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τῦτο μ) παροιμία ἐπὶ ΝᾺ ἀκερδῶν τίθεται" ἐκεῖνο δὲ. ἐπὶ δ 
οἐχάρπων ἂ ὠκυμόρων ἢ κῆποι γὸ Ἀδωνιδο! 9 Φυτκοία τὸ τοχὺ 

ἀνα διάγρνοντα ἔσω χύτρας, ἢ ἀρῥίχϑ, ὦ ὅλως χοφίνε τες 5; 
αὐ τίχα ἐιπτό δα Ἀ1 ϑαλάοσης. δ ἴδω τὴ " κα ὁμοιδτη- 
τὰ τίνα, τὸ ἐν τὸν ὠχύωορον ᾿ἈΣανὴ ϑανάτ ὃς δ λθνί μος νεῷ 
τῆσιον, ταχὺ εἰ πτήν δ η ΤῈ κατχρ ληϑ εἰς σ᾽ ΠΝ ̓γιωαῖχες δὲ 
σὸς τοιότος τημελδσαι κήπες. ὠσίϑν ἐπιταφίθς. Αδωνίδι. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΘΑ' ΜΑΝΤῸΟΣ. 

᾽Θάμας ἐκ ΝΝεφέλης δίο παῖδας ἔθψε. Φρύξον ἢ Ελίω: 
ἀφεὶς ὃν τίωὐ ἸΝεφέλίω θεαν ὅσῃ» ϑνητὴ γεωαιχὶ ἐμὶ- 

᾿ ζλο]υτήσασα ὃ ὅν ἢ Νεφέλη. ἀπέπτη εἰς ἔρανον . "ὴ τὴν 1δ 
βονς χώραν αὐ χαμὼ ἐχύλασε " πέπομφεν ὅν εωρες, εἰς Απόλ- 
λωνα ᾿Αϑάμας. ἔξει «ὐθὶ αὐχιμδ ἡ δὲ γυνὴ αὐτᾶ, ϑέλεσᾳκ 
Φρύξον Φ Ἔγλϊζω ἀτολωλένα . πέπεικε διὰ δώρων τῆς Θ εωρὲς 
εἰπϑν ᾿ΑΙϑάμαντι ᾿ ὡς ἐχ ἂν ἄνλως παυσαοδαλ τὸν ἐυχίμον Ἐ- 
χρῆσεν ἡ Τιυϑία.ς εἰ μὴ τὸς τὴς ΪΝεφέλης ϑύσαιεν πυλδας. οἷ- 
χὅσας ὃν ᾿Αϑάμας, μεταπέμπεται τῆς παῖδας ἐκ Τ3" τοοιμμυίων᾽" 
εἰς ἂν χριὸς εἰν ϑρωπίν Φωνὴ χρησάμδιος., λέγει Φρύξῳ φ ΕἌΔῃ 

τὸ αὗδα' τῆς σφαγῆς. Φδυγόντ' τῷ» ὅν τύτων μι; τῷ κριὰ " ἡ μδὲὴ 
ἜΝ ὦ» τῷ περαιβοϑ αι τὸν ο ᾿Αβύδῳ πορθῶν ᾿ ἀπεπνίγη πτε- 
σῦσα ἀπὸ 18 χριᾶ " ὅϑεν τ᾿ ἀπ᾽ ἐχείτης Ἑλλήσποντις κέκληται 9 
ὁ πορθ μος ὁ παραὶ τοὺς βασιλείοις διαυλονιζόμο υος" Φρυξος δὲ, 
ἐποχϑμδιος τῷ χϑιῷ ̓  εἰς τίω Ὁ" Κόλχων »»ἱὼ τεφισωώζέται " 
ἐιθα ᾧ τὸν κριὸν. ὃς σο θεὼ» χρυσόμανΘ. γέγονε, ϑύει 
τῷ ̓ Δρε. ἢ τὰ Ἑρμῇ. καὶ κατοικήσας ἀρ πήϑι., τὔνομα χατὰ 
λέλοιπε τῷ τόπῳ " ἐκ τάτῃ γὸ ἡ Φιυγία ἕτως ἐχλήϑη.. ᾿Αθά- 
μάντι δὲ ἡ ΝΝεφέλη., δίκίυ) ω͵τὴ δώσειν διὰ τὰς παῖδας πὲ- 

οἰηχε" Ὡροσαχ ὃ εἰς ὃν ςεφαγνηφορῶν οὦ τῷ βωμῷ τὸ Δις σφὰς: 
γιασϑισόμιθ.. ἶσὸ Ἡραχλέες σέσωται" ὅτω γὸ Σοφοκλῆς 

; δράματι πεποίηχε ᾿Δθάμαντιε σΈφανγΦορδν τ » ὥσπερ ἱερεῖον 9 
δίκας εἰσπηραττόμδυον ζοΣ Φρύξε . τινὲς δὲ τῦτο ρος ἕτερον᾿Α- 
θάμαντα Σοφοκλέες εἰ τοοτεινό μενοι λέγσιν" ὃ γάρ τοὶ Σοφοχδλ)ς 

τεποίηχε τὸν ᾿Αϑάμαντκ ἐπτεφανωμῆνον ὦ παρεσ [ὦ τὰ τῷ βωμῷ 
τὸ Διὸς, σφαγιαοϑησόυῆοον" μένλον ται δὲ ἀἰποσφαάττεοϑαλ αὐτὸν, 

«ο΄ δογενόιδιον Ἡραχλέα, ὦ τὸ ϑανύτη ἐυόμῆ»ο»" λέγοντα » ὡς 

σωζοιτο ὁ ΦρύξιΘυ, δέ ὃν ἔμενλεν ἐκξῆνον τεϑδυήξεοθ αἱ. 

Ὠ ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΓΑΚΜΩΝΟΣ. 

ΣΑῸ αὶ ὁ τὸ Οὐρανᾷ πατὴρ λέγεται. διὰ τὸ ἀχάματον τς 
ἐρανἃ κινήσεως" ἶφ᾽ ἧς ἐννοίας, ὦ ὃ ᾿ΑἿλας εἴρηται " χαὶ 

ὅ. τι ἀκμονίδαι, δηλᾶσιν οἱ παλαιόξ" ὡς δὲ ἀἄχμωὼν ὁ φρανὸς», ὁ 
᾿Αλχμαν ἱςορεὶ. 

ΠΈΡΙ ΑΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΚΡΟΥ͂. 

Ἴαντα τὸν Δοχρὸν, τὰ μὲ πολεμιχά φασι γενέοϑδταν Χ 
Διομήδη τε, αὶ Σϑένελον " σιιετὸν δὲ ἧττον δόξαι, “γο- ᾿ ραν ν ΠῚ; εὐὐ μλθμι ἀν 

σέχιεεν τε ἐδὲν τῷ ᾿Αγαμέμνονι" πατρός τε γὸ ενῶι Λοκρῶν δυ- 
γατωτατ 9 σρατιαν τε ὅκχ ἀφανὴ ἀγκεν., ὅδὲ δυλδύτειν ποτὲ ἑκοόγ- 
τὰ ὅτ᾽ ἂν ᾿Ατρείδαις, ὅτ᾽ ἀἄΐλῳ ἐδενὶ, ἔσ᾽ ἂν ἥδ᾽ ἀςρώπΊ 5 τὴν 
μχιίαίω) δειχνύς" ταῦτα ἔλεγε. γοργὸν βλέπων, ᾧ ἀναχαλτίζων 
τίω κχκόμίω «πὸ τὰ τὴς γνωμήὴς ἑτοίμα.. καὶ τὸὺς μδὶ ἄνες 
ἔφασκεν, ὅσοι “ροσεῖχον τῷ ᾿Αγαμέμιονι, ὑπὲρ τῆς Ἑλένης 
ἥκειν" ἑαυτὸν δὲ, ὑπὲρ τὴς ᾿Ευρώπης " δεν γὸ Ελληνας ὄντας 9 
κρατεῖν βαρξ άρων' εἶναι δὲ αὐτῷ καὶ χειροήθη φασὶ δράκοντα, πεν- 
τάπηχὺν τὸ μῆχος" ὃν συμπίνειν τε ἃ συμμεῖναι αὐτῷ, ᾧ δδὼν 
ἡγεοδαα, ᾧ σιωαχολϑθϑεῖν, δᾷίον χύνα. τὴν δὲ Κασσάνδραν οἶπο- 
σωᾶσαι μὴν ἀπὸ τὰ τἧς ᾿Αϑηνᾶς ναδ. «ροτχκειμδηίω τῷ ΤΠαᾺ- 
λαδίῳ., ὦ ἱκετεύσσαν, τινὲς ἱπορῶσιν. καὶ μίω βιάσασθαω., ὁδὲ 
ὑβοίσαι εἰς ἀυτήν "“ ὠνκὰὶ ἐπαγαγεῖν μδὴ εἰς τὴν ἑαυτῶ σκηνίω " 
τὸν δὲ ᾿Αγαμέμνονα ἰδόντα τὴν Κασσάνδραν, ἁλώναί τεδὴ αὐτίκα 
τῆς κόρης, καὶ ἀφελέοϑεαι ἀυτὴν τὸν ᾿Αιαντα" ἔραδός τε αὐ τοὶῖς με- 
μσμῷ γεενορδύης . ὁ μὴ) ἡξίς ἑαυτὰ εἶναι ἃ εἶλεν " ὁ δὲ, ὅτ᾽ 
ἀπεδίδα, ᾧ ἀσεβῆσαι αὐτὸν ἐς τὴν ᾿Αϑηνὰν ἔλεγε. ἐπέμποντο 
δὲ το τὰ ᾿Αγαμέμνονος κὶ Ἀογοποιοὶ εἰς τὸ ἙΝαζωικον., διὰ 
τὸ ἀεὶ ὡγρὸ; τὸν Αἴαντα ἔχσπος, τὴν ϑεαν πολλὰ ᾧ ἀτοπὰ ἐπι- 
σημαίνειν κσὲρ τὴς κόρης » καὶ ἐπωϑεῖοϑιαι τὴν «ρατιὰν, εἰ μὴ ὁπω- 
λέσενεν αὐτόν. ὁ δ᾽ ὐϑθυμηϑεῖς, ὅπως ᾿"Αἰαντκα μὴν ἀπώλεσεν 
ἄδικος χρήσις . Τίαλαμήδη δὲ. δὲν ἡ σοφίᾳ ὦνητε τὸ μὴ ὅκ 
εἐἰποθανεῖν δια βληθέντα, ἀποδρόναι λέγεται νύκτωρ οὖν πορϑμείῳ ὃ 
μεγάλῳ, χειμῶνος τε »δυομένν., ὅτε δὴ πλέων ἐυθυ Τήνα τε ὦ 
᾿Ανδιθ., πρὸς Γυροὺὴς χατπεποντώϑη. ἀγγελίας δὲ τὸ ϑανάτα εἰς 
τὸς ᾿Αχωὺὸὺς ἐλϑύσης., ὀλίγος μὲν αὐτῇ σίτῳ ἄψαοϑαι, πάν- 
τὰς δὲ, ὡς ἐπὶ ἀνδρὶ γλυνάιῳ τε ὦ ἀγαθῷ, χεῖρας ἀραοϑδ αν  Ὁγο- 

σεχήχοτας τε τῇ σαλάοση 5 ἀναχαλεν αὐτὸν, καὶ ὀλοφύρεοϑοι 5 
16) 
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΄ 3 ν᾽’ " " ν᾿ ἤ: Ὁ» ω ΠῚ 

ἃ τὶν Δ' γαμέμνονα οὐ οργῇὴ ἐχι!ν» ὡς ἀϊίαν τὴς 18 ̓ Διαντος 

ἀπωλείας. 

Καὶ ἀἄκλως σἴρι οὐτῶ. 

᾿ ἔν ᾿ ]! Ὁ ΄ ὰ Ἵ 

Αἴας ὃ Δοχρὸς, ὦ τὴ ὁὅλωσε; τῆς Τροίας καταφυγ) σαν Κασ- 
᾽ μ ΝῚ ͵ ΨΦ ᾽ 

σάνδραν ὧν τῷ ναῷ. καὶ τὸ Πανλαδὶς τὴς: ᾿Αϑηνὰς ἐχομένων 9 
“ΞΟ Ἄν Ως ἘΠ ἀκὶ δι ξυ τὴν ΠῚ ἘΣ τον ἔν ΦΑ) 

ἀτέπτασε᾽ καὶ αὐτόϑι. ταύτῃ σιυωεγένετο " ὀργίοϑεισα δὲ ἡ Ἀ- 
Ὁ [ΟῚ ν» Ν Σ Ὁ [ βἐν "Ὁ Ὁδι 

διγνὰ, τῶτον οὐ τὴ ϑαλάοτῃ σι) ποχλοὶς ἑτέροις ἀὐελὲν . στῶ 
͵ ᾿ (γι ἢ ᾽ ᾿ " 3) ΟἾὟΝΣ ᾿ 

εδιὶ δι πονλοί φασι᾿ τὸ δὲ ἀληθὲς ὅτως ἐχεε" καταφυγδσαν α"- 
ΑΝ οϑ ε ᾿ Ἷ Υ 

αἰω). ανέασατε τὰ ναδ᾽ ᾧ ἔχητε τίω Ἀείαν., χαϑάπερ ἑτερὰς 
ς- - ᾿ 9 ἐλ "͵ “ Ι 5 Π γ Ἀ 

οἱ ποϊλλοὶ -ρατιῶται, ἃς ἐσϑάτεν ἔχατος ἑρπώσαι. ἐραοθ ες δὲ 
͵ ον ’ ; ς . ΨΦ ΓΝ] τῷ ς « δι 

τυύτις ὁ ᾿Αγαμέμνων) τῷ ᾿Οδυοσει τοῦτό ΧΙ τχὶ "Ὁ δὲ χηρῦσ' 
ες" Δ » , “Ὁ ! Σενς δ ; [ Ἢ , θ᾽ 

σε;ν, ὡς ᾿Διας εὖ τῷ ναῷ ταύτῃ ἐμίγη" σιωέβη γϑν ἀφαμρεσή- 
᾿ “ ε ἶ ΕΓ ὲ ᾿ τ» 

"αλ αὐτίυ ὅτω: σὺ ᾿Αγαμέμνονος, δ μισηδῆναλ το τὸ αλο- 
ως ͵ ι ὩΣ Ε ᾽ ᾿ ΜΝ , ᾿ εὐ Ρι Ν Ϊ λ 

γίτα πλήϑες χοὶ σύρφακος εἰς δὲ νῦν ΘέμδυιΘ. ὁ ἀνὴρ τω 

κορότερον εἰς Αὐἰχινλέο, ὕβοιν, ὡς ὠφῃρέϑη τίω Ἱπποδάμειαν Βϑι- 
ΠΝ » ͵ Ὁ ς ἣ "ς ἣ [ 

σηΐδα., ἔτι δὲ λογισάμδηος ὦ 15 Τταλαμήδυς τὸν ἀδικον ϑάνγα- 
ὕ 3 2 Ε ᾿ τῷ 

τὸν » αὶ Φοβηϑεὶς μήπω: ὦ αὐτὸν δόλῳ ἰνέλωσιν . ἐπιξ ἐς τὴς 
Ξ ᾽ Ἔν ᾽ ͵ ᾽ 

"»εῶως ὦ ἀπροσφόξω ᾧ χειμέδίῳ καιρῷ . ἐγαντίων ἀνέμων πνόν- 
ἣ Ν ; ἌΣ Ξ Ὁ ἐν δ πῆς δ 5 - Ἂ δι.» λγδ 

σάντον.υ αὐξὸὲ τίω Τῆνον καὶ Μύκονον γανάγει) ἡ ὥξξ Ὠιγὸρον΄. 
Φ᾽ τ ἴῃ ῬΟ 

ᾧ τὴς νεὼς ρος τὸς πέτρας λυθείσης» μέχ τινὸς ὃ ἀνὴρ γὴυ- 
’ὔ , ι ᾿ Γ ’ ᾿ 

ναΐως νηξάμῆοος., πεοὶ τὸς Τηραίας πέτρας ἔσωσε" μεγαλῶων δὲ 
ῃ ᾽ ῇ 

"» ’ 

Ὁ χυμάτων ἐπερχομδύων σιωεχεγέρως,, σι) μέφει τῆς πέτρας 
9. ! ΞΞ ᾿ ἢ το ᾿ ] 

ἀποχοπέντι, «ρὸ: τὶν ϑάλαυσαν αὖϑὲς χαπνεχθεῖςγ ἀπεπνιγῆ. 
᾿ Ν “.Ἀ Α “ Ἃ ΝῚ φ δὶ , “ 

ῥχϑᾶσα 5: ἡ Δοχοὶς ἁπτατὰ τὸ συμβάν») ἐπὶ χρονδ ΟᾺΒ μελα- 
} ᾿ 3 ᾿ « ἵν ΤΩ -- 

γοφορᾶῆσα. τὸν ἀνδοχ ἐπτένθησε᾽ ὦ ἐπσίως ὁλκαδα πληρᾶσα ὺυ- 
Ὁ οΦ ΦῸ. ᾽ Ι Ὁ «- ΄ἷΝ βον. ὌΎΡΝ ἃ 

σιῶν μεγαλοπρεπῶν 5 ὦ σὺῤ ἐμοάνεσα . “1 ὁλχάδι ἐξαρτῶτὰ 

ορτεμκώγιον ἱσίον σὐχένγων χωθ2ς, ἔπεμπε Ὅρος τὸ πελάγος, Κασ' 
5 ἤ ἊΣ " “ .υ 

ταχκουλεοι: υσὶλυ τῷ ἥρωΐ. 

ΠΕΡῚ: "ΑΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΔΑΜΩΝΙΌΥ. 

Ἀ Ἴωντα δὲ τὸν Τελαμῶνος, ἐχάλεν ὁι ᾿Δχώιοι μέγαν. ἐπ 

Ὰ «τὸ τὸ μεγέϑυς, ἐδ᾽ ἐπειδὴ μείων ὁ ἕτερος, οἶδ᾽ ἀρ ὧν 

ἔχσραττε. καὶ ἐποιῶντο αὐτὸν σύμβελον 18δ΄': πολέμε ἀγαθὸν ὧκ 

πάτρων ἔργ᾽ τὸν γὺ Δαομέδοντα τὸν Ἡρακλῆ ἰπατήσαντο 9. μὲς 

πεξῆλϑε σι Ἡρακλεῖ ὁ Τελαμὼν, χα σιὼ οὐτῴ.. τὸ ἼΛιον 

ὥλεν " ἔχαιρον μϑὲ ἂν αὐτῷ ἃ ἀόπχῳ " πελώριος γαρ τις ἣν 9 

ἃ ὑπὲρ τίω φρατιὰν πᾶσαν γ, καὶ φρόνημα αἴρων δυήνιόν τε, Ἀ9) 
ὮΣ ἃ σω- 



,8 Α 

σῶφρον - ἐπλιτμβύα δὲ ἐξεχρέμαντο , μετέωρον τε βαίνοντος ἐπὶ 

σὺς Τρῶας, καὶ τὶν ἀσπίδα ἔὺ μεταχειοιζομῆθς,, τοσαύτην ἔσταν 

βλέτοντός τε χαροτοὶς τοῖς ὀφθαλμοῖς σὸ τίω χόριω ς, διον 

ὃ, Ἀέοντες ὦν ἀναβολῇ. τὰ ὁρμῆσαι " τὰς μάχας: δὲ, «ορὸς: τὲς 

ἐοίτως ἐποιῖτο. Λυκίως μὴο γὰ. χὰ Μυπὲς 9. χαὶ ᾿τάμονας 5» ἀ- 

μιϑ' μὰ Φάσχων ἔνεχα εἰς Τροίδρν ἥκειν " τὰς δὲ τότων ἡγεμόνας. 
ἀξιομάχης τε ἡγϑιῶνος 5 χα) ὅιας οἰποχτέιναγτι μὴ. ὀνομια ὄϑναν “ 

τρωϑέντι. ὅ᾽5 κα ἀδοξον τρχῦμα " πόλεμον τε ἑλῶν, ἀπείχετο. 

ὮΝ ὅπλων. τὸ μὲν γὺ «ἀτοκτείνειν., ἀνδρὸς εἢ,," τὸ 5. σκυλάνει 5. 

λωποδυτὰ μᾶνλον" ἀκόλατον δὲ δὲν... ἐδὲ ὑξριτιχὸν ἐφθέγξατο 

ἂν ὑδεὶς ον ἐτηχύω τὸ ᾿Αἰαντο; ,) ὅδε ὁπόσοι: ἣν διαφορὰ “ορος: 

ἀνλήλες» ἀνὰὶ κα ϑάκων σανίταντο αὐτῷ 9. καὶ ὁδῶν ὑσεξίσαν- 

το, ὅχ, ὧι πολλοὶ μόνον. ἀννὰ γα ὁἱ τὴς ἐυδοχίμα μοίρας. «Ὡρᾶς: 

δὲ ᾿Αχικλέα φιλίᾳ ἣν αὐτῷ . ἡ βασκαίνειν ἀνδιηλοις ἅτε ἐβέ- 

Ἄοντο, ὅτε ἐπεφύχεταν " τος: τε λύπαι. ὁπόσαι πεοὶ τὸν Ἄχιλ-- 

λέα., εἰ χαὶ μὴ μικεὼν ἕνεκα ἐλείγγοντο,, πάσας ἐκοράϊνε.. τὰς 

μὲν. ὡς ἂν συωωλγῶν τις " τὰς δὲ. δίον ἐπιπλήττων. ἔφασαν 

δὲ αὐτὸν χαᾳὶ τρόφιμον τῇ Ἡρακλέες εὔγα " ὦ βρέφος ὄντα., ἐ- 

γελησῆνολ Ἰὴ Χεοντῇ τϑ ἥρωοφ᾽ ὧτε ἰγανχὼν αὐτὸν τῷ δὶ μα 

ναλωτον ἤτει γ νέον αι' κ΄ τίω δορὰν τ Ἄξοντος 5 ἀετίς τε δυξα- 

μένῳ ἀφίκετο δ φέρω» ἐκ Διὸς τῷ μεν πωδὲ ν ὄνομα ς ταὶς τ 

᾿εὐχ ας; γεῦμα" μὐαγεν τὰ δὲ ἀὐτῦν 5. οι μέν Τρῶε; ἐδέταν πἊ εἶον κι 

ἢ δὼ σϑεσαν , μὴ Ὡροσφαλων τῶ Ἔ ΧΡΕ βίη ; ὐὐαῦχοι κὺὰλ : ἤῦ-: 

χοντὸ Ποσειδῶν; τε κὶ Δπολλων ἐπειδὴ. εἰς. τὸ τεῖχος ἐθῦ- 

τάνσὲῃ . προβεξ λῆνϑαι ΝᾺ ΕΠεργοάμων 1δ ἀτεος , ᾧ σχεῖν πὶν 

"Διαντα, εἰ; μ᾽ ἐπάλξεων ἀτὸτοιτο᾿ ἂι δὲ ΕἾ Χληνες, .. ὅχ ἐπαῦον»- 

τὸ ἀγαπῶντες ἀὐτὸν, ἀπλὰ πένθος τε τί) τὸ "᾿Αἰαντος μανίδα 

ἐποιῆντο, ἡ τὸ μαντεῖα ἱκέτευον χρῆσαι πὼς ἂν μετκβίλλοιτο, 

κ ἐξ νῦν ἔλϑοι. ὁ δὲ τὰ θανάτα Λόγος, ὃν ὑφ᾽ ἀυτὰ ἀποσφα» 

γεὶς ἀπέϑανεν, ἀληθὴς μὲν; ἐλεεινὸς δὲ καὶ Οδυοσ" τάχα ἐπεὶ 

δὲ ἀποθανόντα εἶδον, ἃ πὖδαλ' τῷ ξίφε: κείμδυον. ὠμωξαν μὲν 

ὅτως ἀϑρόον, ὡς ἀνήκοοι γενέοϑι μι, μὴ δὲ τῷ ᾿Ιλίῳ  τρόϑεντο: 

δὲ. ᾿Αϑηναΐοι τὸ. σῶμα,» καὶ Μενεσθεὺς ἐπ᾿ αὐτῷ. λόγον ἡγορεῦ-- 

σεν, ὦ γομίζησιν ᾿Αθηναῖοι τιμὰν Ἴες ἐκ ΤῸ πολέμων τελδυ]ωῶν- 

ἡπας" ὁ δ᾽ Οδυητεῦς, «ροχει μένῳ τῷ "Διαντὶ τα ὅπλα ἐπένεγ- 

κῶν τὸ ᾿Αχιδλέω:, καὶ δακίύτας, ϑαττι τοι, ἔφη» οὦ δὶ: ἤγά- 

τη; . 14) τίω νίκίω. τἰω. ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔχε» μηδὲν ἐξ. μῆνιν" 

ξαλλόμδιος. ' 

11Ε.- 
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ΕἸΙΞΡῚ ᾽᾿ΔΙΓΔΙΏΩΏΝΟΣ. 

Ἔγαίωνα;, ὁ μὲν Ἡσίοδο; ᾿Ουρανϑ καὶ Τῆς ταῖδα φησί" πλῆον 
ρξως δὲ, ὦ ᾿Αηνγαίων» Ἷ Γύγη5.. δ αὐτὸς Χέγεται σίω: 

γύμως - Εὐμολος ᾿ ὦ τὴ Γρρομαχ αν τὸν ᾿Αἡγαΐωνα Τῆς "ἢ 

ἐπ ἢ Φησί" κατοίχϑντο δὲ ὦ τὴ θαλέττῃ, τοὺς Τιτὰσι συμ- 

. Δ ἔων φητὶν ὧν Διϑυράμβῳ, ἐκ μὲν τὸ πελέγες αλ}- 

τὸν υδακληϑώτα 20 Θέτιδος αναχ νυ, 9 Φυλάξον τὰ τον 

Δίῳ. Θαλχοσὴης 5 παῖδα »ἀνλοι 3 σαλάυσιον ϑηδίον φασὶ τὅτον. 

Ταρῥαΐος δὲ φησιν.» ὅτι γὴγας ὧν χολὴ κὸν ὧκ τῆς Ευβοίας 

ἐἰφίχετο ἐς Φευγίν ᾽ κἀκες ἐτελδύτησεν " κα ᾿Αηγαίων 5 ὁ Τίοσει- 

δῶν, ἀπὸ τὸ ὦ ταῖς ᾿Αιγναἧς » πόλει τῆς ̓Αχοΐας » ἢ ὧ τῷ 
᾿Διγαίω τιμᾶν" ὅδ 5, Κωνων ὧν τὴ Ἡρακλεχ Φησὶν 9. ὁτ' 
ΠΝ ἀπ Ὴς ω ̓Αἡγαίων, αἷϑο: ΓΠοσ ἐδῶνος, κατεποντίσ ϑη εἰς τϑ' 

λεγομῆνον το ᾿Απονλωνίβ Η΄δίον. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ᾿ΑΓΙΟΧΟΥ͂ ΔΙΟΣ. 

᾿Ιχίοχος Ζευ:: ἢ αἰγιέχος » χὰ μ μὲν μῦϑον., ὁ μἰ᾿ γέννη- 

τ ἃ συ τίω οὖ Κρήτῃ; σοὶ οἱ ̓ γος ἑυρηκῶς τίω ὀχίω, δηλο- 

νότι τῆ τροφίω ὦ ὁπηνίκο τὸν παλδοξς ρῶτα πατέρα Κρόνον ἐκρὺ- 

πτετο᾿ ἧς αὐγγος τὸ κέρεις τῇ ̓ Αμαλϑες δοῦναι λέγεται Ἔν 

ἀνλως" ᾿Αἡγίοχος, Ζεὺς, ὁ ἔχων τίω "Διγίδα .. τυτέξι τὸ δέρ- 

μὰ , τῆς ῥηϑ ἐισὴς αἰγνο:9 ἣν ἐθήλασεν" ἔφερε γὸ αὐτίο), φασὶν, ἐγα- 
πτύμενο; εἰς ἀνήμίω.: ἃ ἐσιν᾿Αηνίοχος, ὡς ἀν τις εἰπῇ» αἰγ 
δοχος , ἐχπεσόντος τὸ Δ. 

ΠΈΡΙ; ΤΗ͂Σ ΑἸΓΡΔῸΣ ΤΟΥ͂ ΔΙΟΙΣ.: 

Ἰγὶς τὸ Διο: μυδικῶς "ὦ τοὶς λεγομδύας τραγ ας » 1, 

Ἂν χρᾶσιν, τραγηὶς" ὅτω κἹ αὔτη, εἰ ἂν αἰ γνέη ̓ πὐτεα ιν ας: 

γ}ὸ: δέρμα. ὅτερ Ζεὺς Οἰἧπτο εἰν ἀνοίμινησιν, αἰγο: . ἧς αὐτῦς. 

ὡς ἄνωϑεν εἰρητίαι ἔσπασε τίω θηλίω " ἀφ᾽ ἢ; ὦ ἐπεχληϑη 
᾿Αὐγέοχος. ὡς εἰς ἀχίο), ἤγνδν τροφίυ) » αὐτῇ χρητάκδυος " ὅτῳ 
δ; ὦ Δεουτίω) ,. ἢ λυχίαν, ἢ παρδαλέην ἐγάψεται εἰς μνήμί ἘΝ 

γος πράξεως. κὶ ἀΐλως Ε᾿ ἡ τὰ Διὸς αἰγὶς ᾿ σιχόϊασιμά τι κ 

μῦϑον : πλάττεται 5, απο: ὑλης τιμαί ἃς, αἰγήσε δὲς, 9 τοι μηλω- 

1) ἐοικός. ὦ ὡς ἂν δύμιαν ἐσ εἰόν πως ᾧ τἰαὐ Κωμωδίδν» ῥη9 ἢ 

χὰ σαφέστερον. Φόρημά τι δοχεὰ σαγοειδὲς : θυσ ἄνες τε ἔχρν ἐ- 

πηυρημῆθυς ΧΙ σὺν κροοτωτόν " ὦ δ ὅλ τὸ χύτος λεττί τηα 
λ 

ΓΝ 



ᾧ Α͂ 

χα) ἰσχνοὶ ποηχώδη ἐξ ὕλης » χῷ αὐ τα. ὁμοίω: ν Ὥβος ἐμφέρειαν 

αἰγίδος τὴς ἀληθὲς ὅτλον δὲ "τ: ἥ το! αὔ τη μυθικὴ αἱγεῖς γ ἐς 

δίον ἢ (χλεν,, ἢ τρλῦμα ὐτρίψαι τοὲ,, ἄνα (κῦνον φοζῆσαι 
ωῳ τῷ διατινίοσεοθιαι . χα) ἐτισείειδ αι" χ4) αὐτὴ μὲν αὶ τὸ μυ- 
θικᾷ Διὸς ἰηγίς " ἱτέον δ᾽ ὅτι ἀμφιβάνλεται ᾿Αἰγὴὶς ᾿Αϑηνῶ 
εὔτε. ἐδίιον φόρημα τῆς Αἰ ϑηνὰς ἡ ἐγ εἶτε ὦ ὥσπερ τὸν χιτῶ- 
νὰ τὸ πατρὸς Δις. ὅτῳ ῷ τίῳ σἡγίδῳ ἐκείν φορεν (ἀγρὸς ἃ 
δοχε. σιωτελεν ταῦθα, το, 

- Διὸς τεραῖς αἰγιόχοιο» 
Ἰλιάδος ΕΝ ὅτω ἐκεῖνον τίω αἰγίδα φορεῖν. καὶ. ἀνλως" αἰγ)ὶς.. 
ὅπλον Διὸς ἡφαισότευκτον "“ ὄχ. ὡς ἂν τυές φασιν, ὠπὸ τῆς 
Δ᾽ μαλθείας αἰγὸς, τῆς ἀναθρεψιαμδύης τὸν Δία, ἀδλν' ἀπὸ τὃ τὰς 

»"- Ε ΓΑ ἢ ὦ “Ὁ 5. ἤν 

συχρηφὰς Ῥ ἀνέμων ποιεῖν κινϑμῆύας., αἰγίδας καὶ χατχιγίδας. 

ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΚΕ ΡΟΩΤΟΣ,: 

᾿ἸΓγόκερω: ᾽ ὁμοιός, ἐστι τῷ [αν " ἐξ ἐκρένα 5, γεγονω: Ν 
εγζεν θηδ ηδί8 τὸ κάτω μέρη, κ»ὶ κέρατα ἐπὶ τὴ κεφαλὴ . ἐτ!- 

μήθη Ὁ Υ διὰ το σύντροφον ε) τῷ Δὲ . καθάπερ Ἐπιιδοίδης ὁ 
τὰ Κρητιχὰ ἱ ἡτορῶν φησὶν, ὅτι ω» τῇ ἰδη σαμΐὼῶ αὐτῷ, ὅτε ἐπὶ 
τὸς Τιτᾶνας ἐ ἐπράτευτ εἰ,. ἅτος ὃ. δοκεῖ δύρεῖν τὸν πόχλον, ὧ ᾧ 
τὰς συμιμάχ ὃς κατώπλησε, διὸ πὸ ἃ ἤχϑ πιδηϑαν καλϑεῆυον ὃ 
οι Τιτᾶνες ἐφόυγον᾽ τ΄ Ῥαλαίβων 5 τίω ἀρχ ων ,. Οὗ! Τοῖς ἄς  μ] 

αὐτοῖς ἔθηκεν κα τίω ἄϊγαᾳ τοῦ μητέρα" διὰ δὲ τὸν κόχλον Οὗ 
τῇ Θϑαλάσση παράσημον ἔχὰ ἰχθυθ.-. 

ΠΕΡ ΑΙ ΑΟΣ; ΚΥΝΒΈΣ. 

Δ δος κυνέη, ἔτι τι γνέφι. ᾧ ἀορα σία ̓" ἢ περιφρα τ ἰκὼς. ἡ 
περικεφαλαία "ὦ αὐὐ τῇ; γὃ τὸ ἐμ ἀμτι ἔκξυψεν ἡ ᾽Δ- 

ϑηνὰ » διαὶ τῇ. μὴ ὁρύοῦ ὑπὸ: ᾿Αρδος ἱ ᾿Αἰδθν χυνέη. ἀϑάνα- 
τὸν τὶ »έφο:. ὃ. σδοι βάνλονταν ὁι οὶ, ὅταν ϑέλωτι» ἀνλήλοις 

μὴ γινώσιχεοιζ ᾿ ἢ νεφέλη ἀφανὴς .. ἣν ὑσοδυσάμδιοι ὧν; Θεοι. 
εἰθεώρητοι γίνονται! ΔΆ λοις ; 4) ̓Αὐδος.5» εἰς ΑΑδϑο. χαΐ ᾿ΑἸδὸς 
κυνῇ9 τοροιμέα “Ὡρὸς τὲς ἐπιχρύπτοντας ἑαυτὰς ν διὰ τινῶν μὴ- 
γχονημάτων᾽" τοϊαὐτη Ω ἡ τὸ “Δὸν κυμδ, ἡ [Περστόυς χρησοίμδυο: . 
τῳ Γόργονῳ ἐδειροτύμηξεν 

Ὲ- 
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ἬΕΡΙ ᾿ΑἸΙΕ ΤΟΥ. 

Ἴχτης., ὑιὸς ἣν Ἡλίμ ᾿ ὃ; Θεῶν βυλῇσιν ἐγημῖν Τυδυδν 
"ξ χαννιπάρηον" γέγονε δὲ τ πλευιατ μον ἘΠ 1 Αητης  γὺ 
2ν. ᾿Α τονλωνίθ.-" 

᾿Δεἦτη; κείνην μι ἀφαρ᾽ διέχευαν ἀεΐνλαι. 
ἔδει, δὲ εἰσῶν Διήτχ 9 ὡς τοξότης: . τοξότα : Ὃρές ἤε". Ὁγές : 
ἀλλ ἸΙωνιχὼς ἔτρεψε τὸ Α εἰς Η. χαὶ ἀϊῆται, ἄνεμοι. ΑΙ 
νέδης δέ φητι». Κορίνθιον τῷ γένω ᾿Αἰἡτίω" μητέρα δὲ αὐτὰ Εφη- 
μαν΄. Διοφάνης δὲ ὦ τῇ «ρώτῃ Τὴν" ποντικὼν ἱτοριὼν., ᾿Αντιό- 
σίω φησὶν ᾿Αἰήτϑο μήτερα " ΡΟ. ἐνέςερον" δὲ τὸν ᾿ΑΨτον Μη- 
δείας. ὦ γενέοϑαι ᾿Αμτίω,, ἐξ ᾿Ατροδείης τὸς ᾿Ωχεανδ «ἡ Τη- 
ϑύος ϑυγαάτρος. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΙΣΗ ΜΟΥ. 

Ἴσημος, ὃ ᾿Αντιχλείας ἀδελφὸς, Σίνωνα, γεννὰ " ὃς σὐκισ ἄ- 
υος ἑαωτὺν. πλησίον τὸ ἜΩ ἴππϑ ἐχάϑητο " οἱ δὲ Ἕλ- 

Ἄηνες. ὡς φησι Τ ρυφιόδωρο: Ἢ τὺρ ὡς εἶδον πυχταὶ σιν ἐνὲ χλι- 
σίησι, (ἀδλοντες ρος Τένεδον χατῆραν,, καὶ τὰς πὖδὴ τίω Τρόίαν 
Καλυδνὸὶς νήσῶς" ἀφ᾽ ὧν νήσων δύο δράκοντες, {Πύρχις τε τὰ Χαρί- 
βοια, διανηξάμδνο!.. τὸν παῖδα τὸ Λαοχόωντῦς εἰνεῖλον μέσον παν- 
τὸς Ἰὰδ' λαῦ, ὅτι τῷ δόρατι βαλεῖν τὸν δύσιον ἵππον ἐτύλμητε. 
τότε δὲ Τῷ Τρώων κατελ ϑόντων . αὶ ἀπατ θέντων δόλοις τὰ Σί- 
γωνος, 7} ἃ ἑλχυσάντων αὐτὸν αὗδά ΠΡ ΟΝ » κ μέθη ὦ χαρᾷ 
ἢ ὕπνῳ συτχεϑέντων 5 ἀυτὺς ὁ Σίνων , ὡς ἣν ἰυτῷ συυτεθημές- 
70} γ Φρυχ τὸν ὑσοδεΐξα: τοὺς ἜΝλησι » ὡς Λέρχης: φησὶ. ἡνίκα 
γὺς δὲ εἴω μέσση- ̓ λαμιφρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη. Ὡροτσχαλεται 
ἀυτὰς διὰ τὰ Φρυκτὰ εἰς Τροίαν», καὶ ἄλλον. 

ΠΕΡῚ ἈΚ ΑΙ ΣΤΟΥ͂: 

"Καςος, ΠΙΕεΛΙν ὗς. ὃς ἔγημε Κρηθηΐδα. ἢ. ὡς τινες 
Ἱππολύτίω " καὶ δὲ [Πηλέως ἐρκσϑᾶσα, αὐ εἷς ἀτετύγ- 

χάνε δεοιδύη ᾽ φρολαβᾶσα τὸν [᾿ηλέα τῷ ἐνὸ οἱ χατργόρεε, Σ᾿ ὡς 
πειράσϑέντοι ἀυτῆς" ὃ δὲ ἐξαγαγων τὸν Πηλέα . ὡς ἐπὶ 9ή- 
βὰν εἰς τὸ ΤΙήλιίον. χατέλιπεν ἀυτὺν ἄοπλον οὖ τώ [Πηλίῳ νυ ἵνα 
ὗσὸ θηρίων διχφϑαρῇ. ἐπιστὰς δὲ ὁ Ἑρμῆς . 0. ὡς “τῆές » 
Χείρων ε ἐδωχεν ἀἰυτῴ. ἡφαιττότευχτον μάχαιραν . ἢ. τὰ τὲ ἐ- 
πιόντα τυγχάνων τῶν ϑηρίων γήρει 5 καὶ ἐὶς τίω πόλιν ἐπά- 

γε Ἃ» 



.4Φ.,.» δὴ Ω 23 Ἁ 
᾿ ᾿ ᾿- “ “ ι ᾿ Ί ̓ “ἷ΄ ἔ Ε 

νελϑων.. τίω ᾿Ἀκάττϑ γυωνδλζα 5, ὯΔ αὐῸὸν.γΚ ὡς Φατσι τινὲς 9 
ΦΩ͂ ΛΕΡ. 

ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΣΙΘΗΣ:. 

ἀν γαμκο Ευρυδίκί, Ίω Λαχεδαΐμονος . ὡς Φᾧᾳερε- 
κύδη: ὦ δωδεχατη ἱστορεῖ " ΤΩ δὲ γένεται Δανάη χρω- 

εδίῳ Ὁ αὐτῷ αὐδα ἄρσεν. παλδο;. ἐχρήτεν ὃ ϑεος ὦ Πυδ οἱ, 
ὅτι ἀυτῷ ιδὺ ἐκ ἔται τοῖς ἄρσίω ᾿ ὧκ 3 τὴν θυγατρὸς. Ὡρὸς 
ὃ αὐτὸν δὰ ἀπολέαχ " ὁ δ᾽ παρελθὼν εἰς Ἄργθ., ΣΉ Εν 
ποιεὶ χολχϑν θπ τὴ αὐλῃ τῆς ὀικίας, χὸ γὴς » ξηθὼ ὀρίζ: προ 
γάϊω εἰσάγει μῷ τὴς τροφϑ ὦ, ὦ αὐτίω ἐφύλαοτεν ; ὅπως Ἐξ 
οὐ τὴς παὶς μὴ γένηται " ἐραοϑ' εἰς δὲ ὁ Ζεὺς τὰς παλδὸς , ἐκ τὸ 

ὁρόρι, χωσὼ οὐ ατλήσιος» βεὲ ἡ δὲ; Θθθλ ρΉ Ε χόλπω. 
ἐμφήνας δὲ αὐτὸν ὁ Ζευς, τὴ πωδὶ μίγνυτχι" ΦὮ δ ἐ γίνεται ΓΓΕρ- 
σεὺς . "κα ἐκτρέ Φε: ἀυτὺν ἣ Δανάη; χΧ ἢ τροφος, χρύπτϑσα ᾿Αχοί- 
σιον" ὅτε δὲ Περσεὺς τομετὴς, ἢ τετραετῆς,) ἐχένετο, ἤχατεν ἀυτὰ 
τὴς φωνῆς παίζοντος “ ᾧ διὰ ΤἿΨ Θεραπόντων μετακαλεσάμδωος 
τίω Δανάΐω σι τὴ τροφῷ, τίω μὴ αἰναλρεὶ » Δανάΐω, δὲ κα- 
ταγεν σωὶ τῷ πωδὶ ἐπὶ πν ὑπὸ τὰ Ἑρχίμ Διὸς βωμον" μό- 
γος δὲ ἀυτίω) ἐρφωτᾷ, πόϑεν εἴη αὐτὴ γεγονὼς ὃ παὶς. ἡ 5' ἔφη, 
ὧι. Διός “ὁ δὲ καὶ πείϑεται" ἀνα εἰς λιίρναχα ἐμβιξάζει. αὐτί 
Αἷ; τὰ παιδό:" ὦ κλείσας, καταποντοῖ. ἢ φερόμδυοι ἀφικνδνε 
ταὶ εἰς Σέριφον τίω νῆσον , ᾿ὶ ἀυτὸς ἐξέλκεε. Δίκτυς, ὁ ΠΠεϑισ'ο 
θένυς, δικτύω αλιέυων. εἶ τὰ ἡ Δανάη, ἀνόίξωι ἱκετεύει τίω λάρ- 
νάκα “ὁ δὲ ἀνοίξας. χαὶ μαϑῶὼν οἱ τινές εὐ σΊν, ἄγει εἰς τὸν ὃδ΄1- 
χοῦ, Ὁ τρέφε: ὡς ἂν συγγενεῖς αὐτῷ ὄντως. ἦσαν γὸ ὁ Δίκχτυς 
Φ ὁ [Πολυδέκχτης, ᾿Ανδροθύης τῆς Κάςορο:» καὶ ᾽ὶ ΠΕεριοδ ἐνὸς τὰ ᾽ Δα- 
μάξορος ᾿ τὸ Νιαυτλίῃ, τὰ [Ποσειδῶ ος ἘΠῚ ̓Α μυμονης,. ὡς ᾧε- 
ρεχύδης ὦὐ πρώτῃ " ὦ δὲ πὸὺς ἑξῆς καὶ θὲ τὸ ϑανάτε ὠὡρος ἐ- 
ϑησι Φερεχύδης τὸ ᾿Αχρισία . ὅτι μ τίου ὦ Σεφίφῳ ἀπολί- 
ὅωσιν [Πολυδέχτε τὸ σιὼ ἀντ ᾿ τὴν ὧκ τὴς Τοιγόνος κεφαλῆς, 
Δίκχτυν μὴν Περσεὺς ἰπολείπες ῶ τῇ Σερίφῷ . βασ τιλεύειν ΤΩ 
λελεμεδύων Σεραφίων - ἀυτὸς δὲ ἐζη πλέων εἰς ἽΔργος σιω τοῖς 
Κύχλωψι. ᾿ τῇ Δαναῇ, ᾧὦ τῇ ̓ Ανδρομέδᾳ " ῷ ἐλϑων, ᾿Αχρί- 
σιον ὄχ, ἔυοισκει ον Αργε ν᾽ ὑσεχώρει γὸ ἀυτὸν δέισας εἰς τὲς 
Πελασγὲς » εἰς Λάριοσαν " μὴ μεταλαβὼν δὲ αὐτὸν. τὶν μδὸ 
Δανάην χατχλείπει δαὶ τῇ μητεὶ Εὐρυδίκῃ , καὶ τίω ᾿Ανδιο- 
μέδαν, ᾧ τὰς Κύκλωπαφ' ὠτὸς δὲ ἐβη εἰς Δύρι,σαν "καὶ ἀφι- 

κο- 



Δ 332 

κόμδυ. ᾿Αχοίσιον ἀνα γνωρίζει ὰ ἀ σιὼ αὐτῷ ἔπεοϑ αἱ εἰς "Δρ- 
γος τεσ. γ» ὅτε δὴ ἐμενδον ἱέναι. σμωτυγηχάνει, ἀγὼν νέων 
ων τὴ Δωῥοῦιι: αὶ ὁ ΤΙερσεὺς ἀποδύεται εἰς τὸν ἀγῶνα 5 κὶ Χὰ- 

βων ΡΟΣ ΘΈΘΚΝ δισκεύφς " τὸ 5 τοέντα λο» ὅπω ἣν, ἀν ἰδέᾳ 
ἔνα ἕχασον Τβ ἄθλων ἤσλιν "ὁ 5' δίσχθο. τροχαλιοδ εἰς ἐπὶ 
τὸν πόδα τὸ ᾿δαχρισία. τιτρώσκει αἀυτὸν . καμὼν δὲ ὁκ τότε 
᾿Αχρίσιθ., ἀποϑγήσκᾳ ἰυτὸ ὦ Δαδίοσῃ " χσὴ ουτὴν κατητί [9ε- 
τῶι ἹΠερσεὺς : καὶ Οἱ “Λαρισσαῦοι “ὩΡόοϑ ἐν τς πόλεως νὰν αὐτο 
ποιῶσιν ἡρῶον ὧι ἐπιχώριοι " Ἱ]ερσδὺς 5 ἀναχωρεὶ τὸ ἼἌργϑε: 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΚΤΟΡΙΩΝΩΝ. 

Ὰ ᾿Κτορίωνες. οἱ τυῖδες τὰ ᾿Αχτορος. Κτίατος ) ὦ ΓΕυζυτος ἢ 
" ἰνδρεν οἱ φῶ ἡνιοχιχόι" βηϑέντες πὸ ᾧ ΟΝ πο παρ᾽ Ὁ- 
μήρω " εἷὖϑα 5 τὸς ὕςερον; Μολιονίδομ" Ὅμηρος εδὸ διδύ- 
μὰς ἱσορεὶ ἀτολῶς “ Οἱ τὰ κατ᾽ ἸΣ πΣ ὄχ ὅτως. δίον ἈΝ 
τὰς Διοσκέρες ᾿ ἰνλὰ Ἀν τὸν τὸ Ἡσιόὸδε μῦϑον ; Φ διφυεῖς» 
δύο μδ) ἔχοντες σώματα͵, συμπεφυκότα δέ γε αγγλήλοις. ἀδλως" 
᾿Ακτοδίωνε Ἶ Μολίωνε χυϊδὲ:: διαφωνεὺ ται ὈκΣ τοὺς παλομοὶς ; 
ὃ μἢ» γὺ ὦ ἄμφω τὸς λέξεις πατρωνγυμεϊ οί ἀμόνι ἦνα λέγῃ 
᾿Αχτορίωνας εἷ ἀναμφιλέκτως ἘΣ ᾿Αχτορίδας » ὁ ὄδιν ὑὸς 
᾿Ακτυρος. Μολέωνας δὲ, ἢ πατρωνυμικὼς " ὦ ἀντὸ. δια Μόλε 
Οντοὶς πάτρος; τῷ χ᾽ “Αχτορος. δι χοῦ Ῥωμαϊκῷ ἐθ4" Αι χτῶρ Μολυ, 
αἀσυυδέτως ὃ πατὴρ .ν διωνυμίαν" ὅτῳ "ἃ ὃι ἐυτῷ παῖδες; ᾿Αχτοφίωνε 

Μολίωνε" ἢ μητρωνυμιχώ: ἀπὸ μητρὸς ΝΜολι δι ϑι ἕνα κἈώνοιντο ἐπὸ 
τὸ Μολιονίδης, Μολιονίων, ὡς [Ππρια μίδης, Ποιά μίων, ἃ οὖ σὺγ- 
κοπὴ 9ς Μολίων μάλιστα δὲ ᾽ ὡς Ὑπερκονίδης 9 ΤΥ ἘΕΡΥΣ  Η ἷ 
Ὕπεριονίον θυ, ὦ ὦ συγχοπῇ Ὑπερίονθ. λέγοιτο. καϑάπερ 
διω τῦν πατέρα ᾿Αχτορα, ᾿Αχτοείωνε: ἕτω χ4) διὰ τίω μητέρα Μο- 
λιόνί . Μολίωνε, ἤγεν ΜΜολιονέίδαι " ἢ Μολέωγε ᾽ τυτίσιν Μο- 
Διόνης υἱοί " ἕτεροι δὲ τὸ Μολιίωνε κατ᾽ ἐπίθεσιν, ἦγ"8ν ἐπιϑετι- 
κῶς νοῦσιν “ νὰ ἡ λέξις δηλοὶ τῆς μαχίμες ᾧ ὁρμητιχός " ἡ, 
«᾿ τὶν μῶλον Ἵ αἰ)ριὰ θα τίω οὖ μάχῃ μύλησιν , δ ἢ ἥς 
ον ἐκτάσε: ὁ μῶλος γίνεται " ἢ οὖς τὸ μόλω βῆμα δξ ὃ 
χόὐλ Μύλιο:, ὁ ῥηθεὶς τὸ ᾿Αυγείϑ γααβρύς ᾿ Χ4) Μόλο; ὁμω- 
»υμθ.- τῴ Μόλῳ᾽ ̓ Αχτορι. ὁ τῷ Μυρμόνν, ἢ, χατώ τινὰς) Μο- 
λιόνυ πατήρ. 

Ε ΠΕ- 



3 ζ Δ Ἑ- 

ἜΠΕΡΙ ἈΛΕΚΤΡΥΌΝΟΣ. : 

᾿Δεχτρυῶνα ἄνθρωπον ὄντοι, Φασὶ χαταςσα να ὑσὸ "Δρεως 
ὦ τῷ ὀιχῳ Ἡφαίΐτε., τηρεῖν ἀυτῦ τίωΣ ἀνξησιν., διὰ τίω 

μοιχείαν τὴς ᾿Αφροδίτης. ὁ 5., ἀτεχοιμήθη " φωραϑεὶς ὃν, εἰς 
τὸ ὄρνεον ἀυτὸν μετέβαλεν" ὁ δ᾽ μεμνημῖδῦΘ. τίν ὥραν ἐκείνίωυ,. 
ἄρχεται ἀδεν, τίω τὸ Ἧλι «ορουλοϑιόμδν( θυ ἄγοδον. καθ᾽ ἣν ὁ 
Ἡφαισο; εὐωθες ἐπανήχειν ὀικαδε. 

ΠΕΡῚ ΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,, ΤΟΥ͂ ΚΑΙ ΠΑΡΙΊΔΟΣ. 

᾿Δέξανδρος, ὃ πρότερον (δὲ ΠΙάφις κατωνομασμδύος τῦϑαὶ 
τὸ παριέναι τὸν μόρον. ὕγερον ὅτως ἐχλήϑη ἀπὸ Τ2 λῃ- 

στῶν.» ποιμνίοις ἀλεξζήσας. ἢ ὅτι Ἰὴ πατείδι ἡλέξητεν, ὁ δὲν 
ἐβοήθησε, πολέμε ἐπελϑόντος " ἐτυμολογεῖ ται 5) Α᾽λέξανδρος 5 
παρὰ τὸ ἐπαλξὰν τὴ πατοίδι τοὺς πολεμίοις " ἢ α΄ τὸ ἀλε- 
ἕω τ᾿ ἰγδρῶν. ἤγϑν» βοη)ειαν" ὅντινα ἐυθὺς τεχ δ) ἐν το ὧ τὴ 
ἰδὴ ἐκτεθῆναα ἱσορᾶσι 9 καὶ ἀυξηθῆναι, Φ παρελϑῶῶν τὸν μόρον 
ὅτως “ χὺ γαςσρὸς ἀυτὸν ἔχϑσα ἡ Ἑχάβη, ἐνόμισε κατ᾿ ὄναρ, 
καλόμδωον δαλὸν τίχτειν, ὅτις χατέφλεξε πάσαν τε τίω) πόλιν, 
ᾧ τίω ἑστῶταν εἰν τὴ Ἴδῃ ὑλίῳ: τῶῦτο 3) τὸ εὐύπνιον ἀκύσαντες 
δι μάντεις, ᾧ ὧν αὧὁδὲ τὰ; ὀνείρες δὲινοι. εἶπον τὸ τεχιδ εν παὶ- 
δίον ἐυθέως μιχρὸν ὃν, ἐῥιφῆναι ϑηρσὶ (οράν - τιχϑέντα 5. ᾿Αλέ- 
ἕανδρον. ἐξέϑηχαν οὐ τῇ [δῃ, ᾿Αρχελάῳ ὀϊκέτῃ τα΄δαδιδόντες " 
πέντε Ὁ ἡμέρας τῶτον. ἄρχτος ἐθήλασεν ἐκχείγδιον " εἶτα πάλιν 
ὃ ᾿Αρχέλαος ἑωρχχως ὄντὰ δίειδέσατον. ἀνελόμδωος, ἐπὶ ΤᾺ Φ 
χιωθίων , ὡς ἴδιον ἔτρεφεν. [1άφιν κατωνομασιμῆσον. φασὶ ποίνωω 
ἀυτὸν τὸ εἶδος γεγονέναι ἥδιστον, ἐτίχαρίν τε τίω)Σ φωνΐυ), ᾧ τὸ 
ἦϑος, ἅτε τῇ Τ|ελοποννήσω ἐπιμίξαντα " χαὴ Ὑρωσὶ (δὶ ἀπηχθὴ- 
οδαλ πᾶσι» καχοὸν δ᾽ ἐχ εἶναι τὰ πολέμια, ἀνλὰ μάχεοϑιι παν- 
τὰς τρόπις" κκὶ τίω ἐπιστόμίω., ὁπότη τύξων, μὴ Δείπεοϑδιαι τῷ 
ΤΙανδάρα "καὶ πλᾶῦσαι μδ) ἐς τίω Ἐκλαδὰ ἔφηβον. ὅτε δὴ ξένον 
τῇ Μενελαϑ γενέοϑται ἀυτὸν, ᾧ τίω ᾿Ελένίω ἑλεῖν τῷ εἰδὲ;.. 
τῦτον Φιλοχτήτης τοξότας, βάννες τρώτον χὶ χεῖρα Αναν " 
ἐυθυς ὅ᾽ δεύτερον ὀϊτὸν ἀφεὶς, ἐκχόπτει τότῳ τὸν δεξιον ὀφθαλ- 
μόν" καὶ τρίτῳ βέλει χῦ σφυρὸν τοείρας, αὐτὸν αἰγωιρεὶ ὅπω τομαχον: 
τύότίω" ὅτι 5᾽ φιλῳδὸς ἣν ὁ ἀυτὸς ᾿Αλέξανδρος, δηλοῖ κα ἢ Χι- 
ϑάρα, ἣν ἀυτῷ Ἕχτῳρ ὀγειδίζες " ἐσίλζε δὲ ᾧ τὲς ὀνυχας 
χεριρῶγγ ἡ ὑπόγρυπο; ἣν, ᾧ λευχος, ᾧ τὸ ὄμμα Ὁ , 

ἡ δὲ 
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ἡ δὲ ἑτέρα ὀφρὺς, αὑϑερῇρε τὸ ὀμματος " ἀννὶ ᾧ κόσμε ἔνεχεν: 
περιήϑρει ὃ ἑχωτὸν ᾽ ᾿αὐρμεσικότει δὲ τὰ ὁπλα" δοράς, δὲ παρ: 

δαλέω» ἐνῆπτο τοὶς ὦμοις . ἀυχμον. δὲ “ροσιζα, γε} τοις: κόμημς; 
ἐδὲ ὅποτε μάχοιτο ἠνείχετο. ̓ “Ὅμηρος ἐλάφῳ μὲ ἀυτὸν ἐιχία 
ζε:, ὡς δειλόν" αἰγὶ δὲ, ὡς ὀχδυτιχόν " τοιχὺ τὸς μἣν γὸ τὰ ζῶα. 
Στησίχορος δὲ φησὶν 9). ὅτι διεργομῆθϑ ᾿Αλεξάνδρε δ᾿ ᾿Αἡγῦπτε ὶ 
Θ ΤΙρωτεὺς Ἑλένϊο) ἀφελόιῦνος .». εἰδωλον Ἑλένης αὐτῷ ἔδωχε “ 
ἃ ὅτω; ἐπλευσὲν εἰς Τροία». 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΛΕΤΡΙΓΔΩΝ,, 

᾿Λετείδες κόρα τινὲς ᾿Α ϑήνησιν ἀπεδείκνυντο. ἐφ᾽ ᾧ “πο 
εἰς ϑυσιαν πόπανα πωλῶν" ἦσαν δ ἔντιμοι ῶ δ δόκιμοι 

παρθένοι; ὅτι τὰ εἰς ὐυσίαν πόπανα ἦγον᾿ ἐφ᾽ δις ὦ ἱερός τι- 
γὰς υλωνὸς ἐναγράφεσιν ὧι τὰ ᾿Αττικὰ συγγεγραφότες- ΓΙω»»" 
σανίας δ᾽ λέγει, ὅτι ἀλετεί (δὲς ̓  οἷ! τὸν ἧερον οἰ λετὸν ἐλῦσοωι " 
ἡρᾶντο δέ τινες. παρ ἐν. ἀν τὸ εἰς θυσίαν πόπανῳ ἠλδνγ. τ) ἔνε. 
τίμοιὶ ἤσαν. 

Ὁ ΠΈΡΙ ᾿ΑΛΚΙΜΕΔΗΣ. 

᾿Λχιμέδη . ὡς Φερεκράτης γ᾽ ᾿Ἃ ποχλώνιος σ᾿ τορᾶσι .. μήτηρ 
μὴ ἣν ᾿Ιάσονος ᾽ ΘυρηροῖΣ ΠΡ. 5. Φυλάκε. Ἡρύδωρος Σ . 1|0- 

λυφήμίω φασὶν εὐγο τίω ᾿Ιάσονος μκἡτέρα 5 ϑυγατέρα 5. ᾽Δυτο-. 
Ἄύχῃ.. "Ανδρων 5 οὖ τὴ ἐπιτομῇ ἣν συγ γενειὼν 5: Θεογν τί; 
πίω Δαοδίχῳ μητέρα. ᾿Ιάσονος γεγονέναι φησίν. 

ΠΕΡΙ ᾿ΑΛΚΥΟΝΤΥΔΩΏΝ, ἩΜΕΡΩ͂Ν. 

᾿Λχυων 5. ϑαλάοσιον ὕδξιν ὀφνεῦν 9. αὐὖϑο' τὸ. οὐ ἁλὲ κύειν ' 
ἦγεν οὕ ϑαλάσσῃ" λέγεται ὑσοχοειγικῶς κα καὶ «ἡ Ἀκυονίς.. 

Φασὶ τ ̓  ύτι τὸ τῦμα ἀφανίζον ἐυ ἧς τὸ ωὰ δ᾽ Α. ἐπιπολὺ σης. 

οἰτέκνθ, ὁ Ζεὺς ἐλεήσας ἀυτίω.. ὠφισεν τοις πεντεχαίδεχα ἐφε- 
ξῆς . ω ὠρύτινες, ιδ΄ς δυδιειναῖς ποιεὶν " οὖ αἷς τίχτει ὡὖορὶ 
τοὶς αἰγιαλοῖς, ᾿ὶ ἐκγλύφει ἑπτοὸ . ἃς λέγει ἀλχυονίδ ες , "ἢ 
ἀλχυογίδες ἡμέραι καλϑνται » ἑπτὼ Ὡγό. τὸ: τύχε κὶ ἐπ τὰ μῷ 

τὸν τόκον .. νήνεμοι χεαμῶν, ᾧ γαλήν ἔχϑται. ᾿ κὅξδη τὸ ἐυ- 
ΤΙ ἀριθμῦ διαφέρετχι. Σιμωνίδης μὰ γὸ πέντε φησὶν αὐτοὺς χ4)" 
δ ἐιτοτέλης " ᾿Δημαγόρας ὧν ὃ Σάμιος - ἑπτῷ ̓  Φιλόχορος ὃ ἐν- 

γέα;" ότι ο "᾿ δεχατέσσαρές, εἰσὶν 9 ἕτεροι λέγϑσι : Παυσανίας 2: 
μῦϑον ἐπ᾿ ἀὐυταὺὴς καὶ. τῦτόν φησιν. ᾿Αλλχυωνέως τὰ γύγαντος θυ-. 

2- γα»: 
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γυτέρ ἘΡ, Φϑονία,᾿ ̓ Ανθη.. Μεϑώνη, ᾿ Αλκέτ τη, Τραλήνη : Διῦς 
μὼ, ᾿ΑτεθΉ. εὖ Ἴω τὸ πατρὸς τελάτίω., εἶπο Καῖτρε, ὁ ὅν 
ἄκρον Παλήνης Ξ μέχρι ὦ νιὼ φυλάσσον τίω χλῆσιν, ἔῤῥιψαν 
ἑαυτὰς εἰς τίω Θάλαττων " ᾿Ααφιτοίτη 5. αὐτὰς ὁ ὀρνιῦας ἐποίητε, 
' ἀπὸ τὸ πάτρος ᾿Αλχύονες ἐκλήϑησαν ν ἀφ᾽ ὧν σὲ ᾿ὠλχυογίδες 
ἡμέραι. ἰτέον δὲ 2 δτιὲ κήρυλοι Ἀν Πυυσανίαν, οὐ ὡλχυόσιν.. ὧι 

ἄῤῥενες " ὁ γηηρείσταντες νυ Φητὶν, πὸ Τ ϑηλειῶν βαςάζοντχι" κα: τΨ 
τοι δὲ ὁ ῥηθεὶς κύρυλος κὶ σα τῇ Κωμιχῷ , παροξυτύνως μέν- 
τοὶ δι᾿ ἑνος Δ, ὦ τοὶς πλείοσι Ὦ ἀντιγράφων" σημείωσια οτίὶ 
ἌΜΕ εἢ) ᾿Αλκυόνθ. , τὸ ὄρνεον " ᾿Αλχυόνη 3. ἜΣ ἀὐδΙτς 

ς Κλεοπάτρας. τῆς παρωνύμν τῷ ὀρνέω " ὅτι διώνυμος ἡ ἡ ΚἌεο- 
τάτρα ὡς χαὴ τὰ Ἕκτορ. ὁ ὑἱὸ;., ᾧὦ ἄκλα. τῇ μὲ μιὲ ΤΩ 
πλύσεων «δα, μόνων ἐν ΦιᾺ τάτων ὁνομαζοιδύη ο: μεγάρ 0155 ὡς 

φησιν ὁ ποιητής ἶ τῇ δ᾽ ἑτέρᾳ χοινῶς ασὸ Ὁ ἀγϑνων" καὶ ὅτε ὁ διὰ 
πάϑίΘ. ὀϊχεῖον ἡ Κλεοπάτρα τίω τὴς 'Δλχυόνης ἔσχεν ἐπωνὺ- 
μίαν ν α)γλλὰ διὰ τίω μητέρα, πενσῦσαν δίκίω πολυπτένϑες ᾿Αλ- 
κύο; Θυ" ᾧ ἑσορίαν δὲ ἀν “ξθὶ ᾿Αλχυόδνης φασὶν ἈΡΡΤΥ Ἢ Ἢ 
εἶν» ϑεώπων οἱ πωρνεω 9 ἜΕ ἢ Κήδκος τὸ Τοχχινέων ξασιλέως 
γυνή" οἱ ὄλξῳ μεγίτω τ ΤΆ εἰς τοσὃ τοῦ ἦλϑον Φι ὑάγ,μμὰ- 
τος» ὡς ἐπαξιῶν τοὺς ἐδίοις ὀνόμασι καλεοδται " ἢ ὁ ̓ εδὺ ἐχάλε- 
σεν ἑαωτὸν Δία, καὶ , Ἤξαν" ὺὴ ποτὲ οὦ θχλάοτῃ αὐτὰ πλέον»- 
τὸς 7 ὁ Ζεὺς ὀργισθεὶς, αν τύν τε διέφϑειρε » δὶ τίου ναῦν᾽ ἡ Ἣ 
ἄγαν πεεριπασὼς ὠδύρετο τὸν τὸ ανδρος σ ἀνατον αὖδα τῷ τύμ- 
ξῳ ἣν ἐλεήσας ὁ Ζεὺς, ὠπωρνέωσε" χαὶ ἐκεῖνον 5 εἰς ὄρνεον 
μετέβαλεν, ὃν χήρυλον καλῦσιν " ἐθρήνει δὲ περὶ ΤΜ οἰυτὴς ῳ τῇ 
θαλάττη χλωμδόων ὠῶν" διὸ κα Διὸς δικ τον, ποταρεσ χφδεχα ἡμέ- 
ρᾶς 9 ἰλαυονέτιδας καλυμῖέας; ἐυδιεινοὶς ἔχει ἔτϑς᾽ οὐ ἀ!ς: τίχτο- 
σὰ ἐκβάνδε; τὰς γεοττές. 

ΠΕΡῚ ΤῸΝ ἈἈΛΙΤΕΗΡΙῺΩΝ: 

᾿Διτήριοι εοὐπῦϑεν ἐχαλόντο δὶ πένητες ταρ᾽ ᾿Αϑηναίοις 9 
ὁτι λιμὲ κατα λάβογτύς ποτε αὐτὲς ν ὅν πένητες » τὰ ΕἾ 

ἀλόντων ἀλεῦρα διήρπαζον " απο γν ἐχείνων κατα χρηστικὼς 4 
τὲς πονηρεὶς» γα αγοσίες, ὦ μιάσματι ἐνεχομδόες, αἰ λετηολὅς ἐχοὶ- 
Ἄν" παρέτείνε δὲ τὸ ὀνομα Ἢ 4) ἐπὶ Τἴ μῖ' βίας τι ποδν- 
Τῶν 5. (πὸ σιτοδείας τὴς ἈΝ τὸν ᾿Διτωλικοὸν πόλεμον γενομδύης 

ΠΕ- 



Α 37 
ΠΕΡΙ ΧΟΣ ΑἸ ΝΕΣΗ: 

Λ 'Λοσύδνην 5 μίαν ὁ μῦθος διδὲ Νηρηΐδων ; διὸ αὶ χαλὴ 
ἀὺ τὴ λέγεται “ροσωπιχῶς " ἀλλὼς μέντοι Φ καὶ ᾿Αλοσύδ- 

γη,.. ὡς ὦ τὸ ὕδωρ ἀγάκχον Ἀέγε) " ἕτεροι δὲ, ᾿Αμφιτϑάτης: ἐπί- 

ϑετον αὐτὸ νοῦσι. καὶ εδὲ «ὖϑα τὸ ὕδωρ ἐτυμολογσι τίω λέ- 
ξιν : ἀγλοὶ δα τὸ οὖ ἑλὶ συεοῦζ͵. ὁ ἔδιν ὁρμᾶν" ἰςέον δὲ, 
ὡς κτῆμα τὶς ̓Αλοσύδνης αἱ φῶκαι πλάττονται᾽ εἶτε φῶχας ᾿Αλο-: 
σύδιης οἷυτοὶς οἰνοιγννώσει τίς 5 οὐτε γέποδας ᾿Αλοσύδνης " διὸ 4) 
ἐφή τὸ [Πρωτέα ὁ [Ποιη τὴς ο᾽ μέσ: αὐταὶς χε 5 ὦ: νομέα 
ἐν πωεσὶ μήλων᾽ ἃ δὴ ᾧ αὐ το ἀνδρῶν χτήματχκ. τιὲς δὲ ἡρέ- 
οὗ ἤσαν τρόπῳ συγγενκῷ ὅτῳ Φρατδῆνα" γέποδες γάρ φασι 9- 
Ἀάοσης οἷ! φῶκαι, 0 ὅδ: τέχνα, " γέτους γὸ» κατα τινὰ γλῶσσαν» 

ὁ ἀπόγονος, ᾧ ὁλοσυδνη . σημείωσωμ ὅτι καὶ μιὰς ΤΙ ἸΝηρηΐδων 
θοαὶ τῷ [Ποιητὴ ,. ἀλλὰ τῆς Θέτιδός ὅδιν ἐπίϑετον οὖ τὴ Ἰλιάδι" 

Οὐ μέντοι τὴ Οδυχτείᾳ ἔοικε Νηρηΐδίθυ ὁνομα εἶγαι!., οὖ τῷ 
--ς Φῶχαι γέποδες καλὴς ᾿Αλοσύδνης. 

ἐἰ μὴ ἄρα θαλάσσης εἴη ἐκεὶ ἐπίϑετον. 

ΠΕΡῚ  ΦΑΛΔΟΤΑ ΔΟΝΝ 

᾿Λωϊάδας 77 ενεὶς εἶναι Ἕ ρα τοτθένης φησί " διαὶ δὲ τὸ αἶνο- 
ιτετρώάφϑῳ καπσὸ τῇ: ᾿Αλωέως γυναιχο: ; μυϑευϑῆνωι ὡς 

᾿Αλωέως εἰσὶν ὑιό!" Ἡσίοδος δὲ. ᾿Αλωέως ὦ Ἰριμεδείας κατ᾽ 
ἐτίκλησιν " ταὶς δὲ ἀληθείως, ΓΙοστοιδῶνος καὶ ̓ Ιφιμεδείας αὐτὔς" 
“ὶ Αλον πόλιν ᾿Α,τωλίας σὸ τὸ πατρὸς ΣῊΜ ἐκξίοϑιαι: ἧς 
Οὐ μηρθ. μνημονεύεε " 

Οἵ δ᾽ Ἄλον εἶχον. --ὦ 
διδε γὸ τίω. «ρα τύτων ἱσ'τοοίαν γὰ, ἰυτύς . 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΜΑΔΟΚΩΝ. 

'Μάδοχοι. δύο γεγόνασιν » πατὴρ χα ὑὸς. ὡς ᾿Ισοκράτης 
Φιλισπικὼ " οἱ ᾧ Φιλίππῳ συμμαχήσοντες » ἦλθον εἰς 

τὸν κ᾿ Κερσοβλέτε πόλεμον " ἀμφοτέρων μέμνηται Θεόπομπος 
ὦν «ρώτῳ μ᾽ Φιλιππικὼν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΜΑΖΟΊΝΩΝ, 

“Μαζόνες ᾿Αρεως μυϑεύονται ἀπόγονοι εὐ), 5 ᾧ ̓ Δρμονίας 
γύμφης ἸΝαΐδος - καλϑνται δὲ ὅτως» ἢ αὖϑο τὸ τοηρὸν τὸν ΠΝ 



28 Α 
Κη] μαζῶν, ὁίονεὶ μονόμαζοι. ὡ: ἂν μὴ ἐμποδίζοῦτο. τ τῷ τος: 
ζάΐςιν., εἰγε αἶο τῷ τῷ ΠΙοιητῇ ἐπὶ Ἢ τος εὐόνττον Ἶ 

Νευρῇ μὲν μαζῷ πτέλασ δ.) τόξῳ δὲς σίδηρος. 
ἢ οαδο τὸ τὸ τον μὴ χιῆσϑαι μάζαις ᾿ ξ κρέασι δέον χαΐτθ᾽ 
“χελώναις 5 ὡς τ ἱτοοίωι φασὶ. καὶ σιαυριας χ᾽ ὀφεσιν. ὅτι δὲ: 
τὸ ἃ σημαίνει ποτὲ κ. μόνωσιν . δῆλον ὧκ τὸ ἐπ , ὑπέρ ὅδι: 
μόνον πέλον, εὐτὸν ἕν" ὡς διο»γ ἀπέλιον.. ἤγϑν ὃν πέλον .-ἐλέ-- 
γοντο δὲ, ᾧ ἐπὶ τυφιπνόων ἵππων ὀχόμδυαι». ἀΐλος τε τύπος κα- 
σοδραμεῖν, ὦ τί Φρυγίαν, ἡγημήδων ἀυταὶς τὴς «ρατηγίας Με- 
λανέσπης καὶ ἑπέρων τινῶν. ἐπιφανεῖς δὲ ἐσιτορᾶνται “δ μαζόγες ἀκ- 
λα! τε. αὶ Ἱππολύτη, ἡ Θησέως ὑ ὕτερον γιωή" ᾿Αντιότη, ᾿Αναμα γ. 
"Ὰ μδρομέηη .  Τράνλα.. ᾿Ισοχράτεια ἿΣ Θίβα » Τανλαν Σμύρνα Ἢ 
᾿Ἄγλα; Τ λαυχη ἷ ΤΠε» Ὁ ἐσίλεια . ὅτι δὲ τὸν δεξιὸν μαςὸν ὧκ »γ-- 
πίων πᾶσαι ᾿Α μαζόνες ἐπεχαίοντο “Ὁ διου 3. ᾿Δ μαζόνες ἐλέγοντο ᾿ 
ἢ ἡ τὸ Γεωγραφι ἱξοοίᾳ δηλοὶ. Ἔφεσον “δὲ τίω ᾿Ἀρτμιδθυ 
«Ὁόαπολον, οὐτοὺς ἡενέους μάμμίω φ ἀσίν " ἧς θυγάτηρ ᾿Αμαζώ" 
ἀφ᾽ ἧς ᾿Α μαζόνες " ἀυτὰς δὲ 80 ἐμοὶ διωχορδύας, ὅτε, ΚΕ" 
Δεύον τος ̓ Εὐρυοϑέος , ἐπὶ τὸν τὴς Ἱππολύτης. ἐς ἀλη ζωτῇ ἤρα 4 Κα- 
ταφυγ ιν ἐπὶ Ἴνα βωμον ᾿Αρτέμιδθο, κάχεὶ τυχεῖν ἀφέσεως» κα 
σὺν τίπον ἐκεῖ σεν Ἔφεσον κΛηϑ ἦναι 3 ῳ οὐδαγραμματίσμον 
αὐτὶ τὸ. ἀφεσον. τινὲς δὲ ὅμως Ἀέγεσιν ϑ ὅτι ὃ γιωσΐχες. ἢ- 
σιν 5 οἰ ἄνδρες βάρβαροι. ἐφόρεν δὲ “χιτῶνας. ποδήρεις Ἔ ὥσπερ 
αἱ Θρῆἥοσαι, ᾧ τίω κόμίω ανεὸ ὃγτὸ ̓ μἴτραις" ̓ τὲς. δὲ πώγωνας 
ἐν ὦ δια τῦτο ἐκαλϑντο τρὸς ΜΠ πολεμίων γυμαῖκες 
Α΄ μαζώνγες δὲ' τὸ γένος 5. τὸ ὁ μάχεοχ, ὠἀγαϑοὶ ἦσαν... πο τι 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ. ἉἈΜΑΛΘΕΙΑ͂Σ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΒΑΤΟΣ:. ΑΥ̓ΤΗ͂Σ. 

᾿Μαλϑεία: ». ἢ τροφὺς τὸ Διός " Ὧ γὸ αὐτίω φασιν ἰμα»- 
Ἂ λαχιςίαν" ὅϑεν ᾧ τσεπλᾶοιζ τὸ ὀνομα «δα τὸ μὴ μα- 
λάσσεοσζ" δια τῦτο ὦ τὴν Ἡρακλέα καρτεριμώ τοι τὸν γδυόυδνον δὲ 
ἔχδν αὐτῆς τὸ κέρας ἐμυδϑολόγησαν : ᾿Αμαλϑείας δὲ κέρας εἰς 
βῆτχ! διχ. τὺ πάντων ἐτιτυγα ὄνειν Ἢ ἐπειδὴ οἱ ἐυχόμδοοι τὴ ὅρα- 
γίᾳ. αἰγὶ» ἐπιτυγνχιύνησιν " ἢ. ὅτι: Ἑρμῆς Ἡραχλες ἔδωχε: τὸ χέ- 
ἘΠῚ. ὅταν τὸς ἷ γρυόνα (ὃς ἔμελλεν ἐλαύνειν" ἕτεροι δὲ. τὸ τῦ' 
μύϑε νοσὸν ἐκϑιεραπεύοντες, ἡἸσιτορᾶσι γραῦν τί ᾿ἃ μάλϑειαν )ε-: 
γέχ. κειδα λέῃ». ἐμπορικίυϊ ,. τὸ πολὺ Ὡς ἐμπολὴς ἐγτιϑ εἶσαν 
πέρατι " ὃ διὰ τῦτο ᾿Αμαλϑείας. χέρας ἐφημίζετο , πλϑτοπσοιὸν 
χη), βιωφελές " ἐπεὶ δὲ. ὁ. ἩΗρακλὴς ἀφελόμδιος αὐτὸ. πλῆρες τὸ 

ΣῸΣ 



Ἀ 39 
ἐγκειμῆύς κέρματος., ἃ χϑσάμδιΘ. ἔζησε πρὸς τρυφὴν, λόγιθυ 
ἐγτεῦθεν διεδόθη ἀσιτετος . ὡς ἀρὰ τῷ Ἡρακλεῖ τὸ τὴς ᾿Δμαλ- 

ϑείας χέρας ἐκβλύζει πὰν ὀγαϑόν' δ τὸ τ: μυϑικὴς αἰγὸ:, ἧς 
ϑρεψχυδύης τὸν ̓ Αἰγίοχον Δίω 5 αἰ λλὰ τὸ τῆς βηϑείσης γραός. Ἶ 

ἄκλοι δὲ τὸ τὸς ̓ Αμκαλϑοίας χέρας, δι᾽ ὅπερ ἔυ ἔχει τὰ Ὃ τὸν 

Ἡρακλέα, τὸ σιχληρόν φασι τὴς διαίτης ἐχείνῃ. " τὸν ποτε χάτ᾽ 

οἶρετὴν βίον ἀν ἱττεοῦζ ὁπηνίχα ἡμίγυμνος αὐξαῖον, κὶ ἐκχαϑαί- 
ρων καχίας τὴν γὼ, Ἢ μαλϑακχὼς εὔχεν" ἀλλα σκληρότερον τοὺς 
φαύλοις “Ὡοτεφέρετο᾽ γΣ τῶπῦ ἢ» τὸ τῆς ᾿Αμαλϑ εἰας κέρας 9 ἡ 
ἐμάλθαχος Ὡρὸς πον: ἀντιτυπία τὸ ἥρωος . Ὅτε μῆστοι πῶς 
τῆσεν ΟἰΚΒρΕῚν, ἀναπειοϑτες αὸ γυιωσικὸς " ᾧ σχιατραφόμδυθυ 

42 ἱμάτια πὐδιεβάννετο ϑάλποντα 9. καὶ ἐχέτι Φρὸς Ψυύχος ἐγ ὡς 
μνάζετο, ἀγὴν ἐθάλφϑη, χὶ ὑπεμαλάχθη: «γος τρυφίυὶ «ποχλί- 
γὰς, κατακαίει ὁ λόγι. τὸν ἥρωα, τίω ἐϊ. τὴς περι ολῆς θαλ- 
ιν εἰς πυράν αὐτῷ ὑπανάώψας.- 

ΠΕΡῚ ΑΜΥΜΩΝΗΣ. 

ἌΝ ΕΝ , συγάτηρ ἣν Δαναῦ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΜΦΙΔΡΟΜΙΏΝ. 

᾿Μφιδρόμια. ἑορτή τις ἣν. ἢ ἤγετο ἐπὶ τοὺς γεογγοὶς “πα 

Α δίοις " οὖν ἢ τὸ βρέφος το τίω ἑςίαν ἔφερον τρέχοντες 
2ὴ αόὸ Τῇϑ' ὀικείων καὶ Φίλων τολύτοδας κὶ σηπίας ἐλάμβανον" 
ἢ, κατὰ τινας 9 ᾿Αμφιδρόμια, ἡμέρα πέμπτη τοὶς βρέφεσιν ὧν γε- 
γέσεως ᾿ ὅτω χληϑεῖσα ᾽ χαϑότσον τατῇ καϑαίρασι τοὺς χέρας 
οἱ σαμαψάμῆυσι τῆς μιμώσεως" ᾧ τὸ βρέφος ζο) τὴν ἑστίαν φέ- 
ρῦσαι, τρέχϑσι κύχλω, ὦ τὔνομα τύϑενται τύτῳ; δῶρο τε πέμ- 
πϑσὶ τῷ παλδὶ. καὶ ἐπιτοπλεῖτον πολύποδας, οἵ τε φίλοι, ἡ θι- 
χο!9.ῳ ὦ ἁπτλὼς οἱ “Ὁροσήχοντες. Ἂ ἀΐλως " ̓ Αμφιδρόμια ᾽ ἑορτή 
ὅξιν. ̓Αϑήνῃσι πελθμ)ύη : καθ᾽ ἣν ἐγκχειφίε ἄρτα ὁπτωμδύε ἐπὶ 
τῆς ἑτίας. ἐπιτρέχ ἐσι " στὸ δ΄ ἀυτὸ ποιᾶντες. ὦ μῷ σχδυὴς τοὶ 
βρέφη «δα τὴν ἐσίαν περιφέρεσιν " ἐπειδὴ χυροτρόφθ,. ΤᾺ τρο- 
φος ἐπί ΤΊΤΟΣ πεφήμις ἕ- μέμνηται Πλάτων» ο» Θεχμττω" ᾿ς τῶ το 

ἐἷ δὴ, ὡς ἔοικε, μόγις ἐγεννήθη 5. ὅτι δή ποτε τυγχα' γε; ὦν " 
μῶν δὲ τὸν τόχον τρ ἀμφιδρόμια ,) ὡς ἀληϑὼς οὐ κύχλῳ) πε- 
ξαϑρεχτεον τῷ Ἀόγω. ἢ 

ΠΕ- 



49 Α 
ΠΕΡῚ ΤΟΥ ᾿ΑΛΦΕΙΟῪ ΠΟΤΑΜΟΥ͂. 

Α ᾽Λφειὸς, ποταμός ὅδι τῆς ᾿Αρχαδίας" ᾿Αρχαδία δὲ, πόλις 
᾿ δεὶ τὴς Πελοποννήσε " ἔσι δὲ ὦ πηγὴ οὖ Σικελίᾳ 1ῃ γή- 
σῳ, ἈΑρέϑεσα ὀνόματι. Ἀέγετα δὲ ὁτι ὁ ᾿Αλφειος ἠράϑη τῆς 
πηγὴς τὸς ᾿Δρεϑύτης ᾧ ἐραοὃ' εἰς 5 διαδὺς τὸ πέλαγο:, ἀναδίδο- 
τῶι ὦ Σιχελίᾳ ὡὖλαᾳ τίω ᾿Δρέϑεσαν πηγίωδ, μὴ συμαναμιχ- 
δεῖς τῇ ἑλμυρίδι τὴς ϑαλάοτης" ἀνλὰ χαϑαρον τὸ νὰμα διαφυ- 
λάττων πρὸς τίω ἐρωμδύϊω. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΙΠΤΟΙΠΟ ΔΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΑΙΕΥ͂ΝΩΝ. 

᾽Νιχτύποδας, χαμαιέυνας 5 ὃν μδὺ νοῦσι τὰς Σενλὲς . δὐτέ- 
λιαν ἀσχῆντας . κὶ χαμαημεύνας (ἥδ. ὡς χάτω “ἴδα γὴν 

αὐτὰς κειμένυς, ᾧ μὴ ἐπὶ ςτιβάδων, ἢ δεμνίων. κπνδντας" ἀν 
πτύποδας δὲ, ὡς μὴ ποροϊόντας τὸ ἱερδ, καὶ διὰ τῦτο, μηδὲ ἐθέ- 
Ἅοντος ποδάνπτρα " ὃ αὶ ὦ τῷ ἘΕυριπίδε ᾿Ερεχ δ᾽ ὦ δηλότωι. 
εἰπόντος. ὅτι πηγοὶς ὅχ, ὑχραίνεσι πόδας. ἕτεροι δὲ σεμνότερον 
τοιδτον σιωτιϑέασι νόημα" “χαμαιδῶῦναλ μδὸ.. αἀνιπτόποδες δέ “ τῦ- 
τέσ» χαμαὶ μὲν δύναζόμῆροι, ανιτο τάδυοι δὲ ΤΨ κάτω τοῖς δῖα- 
γοίψις. διὰ τίω εὖ Ἰαῖς μαντείως φιλοσοφίαν. ἀΐδωὼς " Σεδλοὶ, 
ἔϑνος Δωδωναΐον " ὧμ τύτων ἱερεὴς τὴς φηγδ “«ροεβάκνλοντο " οὖ 
αὐτῇ δεὶ τῇ φηγῷ. μαντεῖον ἣν τὰ Διὸς ἡ καλυρδύη Δωδωναία 
δρῦς " ὅτοι ὧν ἱερες,, δια τὸ ϑεδ ὄντες Θεραπόυτοαι, ὁγνόδοντες 9 
Ἀπὶ ἔλϑοντο, ὅτε ὦν κλίνη ἐκάθόυδον, ἀδλαὰ χαμυὶ.. ὡς φησὶν ὁ 
ΤΙοιητὴς οὐ τότῳ τῷ ἔπει" ; 

---τὐ.- ᾿ἊΑμφὶ δὲ Σελλοὶ 
ΝΝαίεσιν ἰσοφῆται, οἰνιπτίποδες, ἀακαι δῦναι. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ᾿ΑΣΤΡΟΝΟΜΕΙ͂Ν, ΚΑΙ ἌΡΙΘΜΟΝ ΚΑΤ ΔΟΓΙΣΜΟΝ 

ἜΚΡΕΕΝ ΚΑΤ. ΘΥΈΙΝ ΚΑῚ ἘΕΟΜΈΠΕΡΕΕΝ ΚἈΞ ΠΕΡῚ 

ΟἾΝΕΙΡΟΜΑΝΤΕΊΑΣ, ΚΑΙ ὉΙΩΝΙΚΗ͂Σ. 

᾿Στρονομίαν αὐτοὶ «ρῶτο Δέγονται ἐἑυρηκέναι Βαξυλωνίοι 
διὰ Ζωροάςρῃ " δδύτεροι δὲ ἐδέξαντο ᾿Αἰγύπτιοι. ὧκ τὸ 

ἀπλέτε τὴς γὴς ᾧ τἧς διχιρέσεως Ψ3 “ωρὼν “οροδιδαχθέντες " 
4) εἴθ᾽ ὅτως συγγράψαντες χκὶ χρώμϑνοι, ἐυδοχιμᾶσιν. ὁ Πλάτων 
δ᾽ ὅμως οὖν Φαΐδεω ᾿Αἰγυπτίως λέγε: πορῶτον. ἀριθμὸν καὶ λο- 
γισμον δύρεῖν καὶ γεωμετρίαν καὶ ἀςτρονομίαν " ξ7, δὲ πεττείαν τε 
χ; χυβείανγ) ᾧ δὴ γράμματα" οι δὲ 16τὸ ὑπομνηματιταὶ, ὃ τὴν 

{3.22 



Ὰ' ΑἹ 

περ ἝΝΑησι πεττοέαν σημανϑῆναί φασιν πο Πλάτωνος ᾿ οἶλλα 
τίω) τὸ λεγνοιδέω πεττευτὴθή5" καταγεξάφεον 75} “ἰ τ ἌΡ ἰον Ε 

Ὥττερ οὖ τὴ τεττευτιχῇ πονδιὰ . δ ὃ τὰ χρωυήματα τὸ ἡλίῳ 

Δ᾽ ἧς σελήνης 5 ἐτὶ δὲ λ) τὰ ἐνλειπτιχὰ ϊ “οραγιματεύονται ὧι 

Αἰγύπτιοι. τὸ δὲ ϑύειν Θεοῖς, ὃν Χαλδαῖοι ἐξεῦρον “ ἢ ὅι Κύ- 

ριοι ' διχφορξ ται γὸ ἡ ἱτοοία.. Χαλδαῖοι δὲ. ἐϑνθυ ΤΠΙΕρσι- 

κόν. τίω δὲ μαγείαν » Μῆδοι δδρον : διαφέρς δὲ μαγεία .. 7.)- 
τείας" γὴ γοητεί ἃ 5 Φάῤῥμμακείας ὅτι ἡ μὲν μαγεία 3 ἐπι Χλησ 3 

ὅδ: δαιμόνων ἀγαθοποιῶν. δῆθεν «ὔρος ἀγαθὴ τῆος στα τι . ὧγ- 
περ τὰ τὸ ᾿Α πονλωνίς τὰ Τυανέως δὲτ πίσιμα το δι᾽ ἄγαδον γῈ- 
γόνασι. γοητεία δέ ὕσιν" ἐπίκλησις δαιμόνων κακοποιῶν αὖρα τὺς 
τάφυς εἰλεωένων ἐπὶ καχ τινος σύτασιν : γθητεία δὲ Ἀέγεται 
ὐπὸ ΤῊ γόων ᾧ ἿΜ Θρήνων ἿΜ ὧδε τὲς τάφες γυομῆθων. Φαρ- 
μακεία δέ. ὅταν διὰ τυίθο σιχόυχσίος Ὁ ἀνα τ ΡῸρ8 δοση τίν! τρῦς 

ΦΙΆΤρον» ἢ καὶ ἀΐλως πως διὰ στόματος. τὸ δὲ τῇς ὀνείρῃς ἐυρεῖν 

διαχ θίνειν 5 Ὡρῶτοι λέγοντα Ὁ οἱ ὧν Τελμισὸ πολεω: [Παμφυλίας" 
δ) Τὴ δὲ παλαιοτάτη πόλις "ἣν δὲ ἐπὶ Ὁ χρόνων Κροίσϑ. εἐἌεγ ον 

γὗ, "ἂὖ γέγονέ τὶ παράδοξον . ὅτι τῦδε σηρια νει " ῷ τ πάντω: Ὅσα 

ἂν εἶπον, σ σιαμέβαλνεν ἐξέρχεοδχ. τὴς δὲ Οὐιωνιχὴς.» πὸ ιδ΄ ὅσ ὁρ- 
γΕοσ' ΧΟΠΉΤΙΧΌν . ὃ ἐξόυρον Φιύγες οἱ ΟΡ ΦΕ 9 ὀικοσιχοτσητιχον" τὸ δὸς 

ενοδιον " τὸ δὲ. χἰροσκότιον " τὸ δὲ ᾿ παλματιχον. ορνεοτ χοπη- 
τΤιχον δέ οι, ὅταν πετα μὴθν τῦδεν ἢ τῦδε δρνιῦθο. ἢ ἔμωρο- 
οὗδεν 5 ἢ ὀπίσω, ἢ δεξιὰ, ἢ δα; ἐρᾷ. εἰπωκ) ὁτι τῦδε σημαίνει. 

λέγεται δὲ τϑτο ἑυρηκένιμ “ὡὩρὼ τος Τηλέγονθο. ὀικοτ χοπΉτΙΚον 
δέ ἐστὶν. τα» τὸ οὐ τῷ διχῷῳ συμξαΐνο ΟΥ ΤῊ ἐξηγησετα!" ὦ εἰ τῇ 9 
τύδε “σημυάγει " ἐπειδὴ φησιν ω Τὴ χ) ἐφάνη γαλὴ 9 ἢν ὁ): 

᾿ μὺς ὁ, ἐχενο ὠϑὴ ἔλυλοῦ, ἢ μέλι, ἡ δινθο, ἢ ὕδωρ. ἢ τέφρα . 

ἀΐλο τι. ὁτι τύδε σημαίνει " χαῦτι δὲ σωμεγράψατο Ἔ, ενο- 

ἀρίξορρν ἐνόδ!ο» δέ ὕσιν , ὅτὰν ἐξη) ἡ εῦδι τὸ ὦ» τὴ ὁδῶ κατ αν» 
τῶντα, ὅτι “ἐὰν ὑσαντὴτ ἢ Τὶς τόδε (αΞάζων, τόδε σοὶ συμβήσεται" 
ἐὰν δὲ ὁ δεῖνα. τδε᾿ ὅτερ σμνεγράψατο Γόνλις. χειροσχότιον 

δέ ὅδιν, ὅταν διὰ τὴς ἐκτάσεως ΤἋ χειρῶν». κὶ διὰ 1 ῥυτίδων, 
εἰπώρμδυ. ὁτι τύδε οὐὐτὸν μἔψεωι. ἢ ὅτι μνηστεύεται , ἢ ὅτι πᾶλδο- 
ποίεῃ. ἢ ἂν τοι τον ὃ σευγεγροίψνατο Εἰλενος,. παλμαάτιχον δέ 
ὅδι . τὸ διὰ τὴς πύλσεως 18 σώματος γγωριζόμῆνον ᾿ς δον ἐὰν 
πάνλη ὁ δεξιο; ὀφϑαλμος, τῦδε σημαίνει". ἢ ὃ μὴῆρος » ἢ διῶμος" 

ἢ τι ἿΜ τὸ σώματος" ὃ σιωεγράψατο Ποσειδώνιος. 

Ἐ 11Ε- 
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ΠΕΡῚ ἈΛΟΥΡΓΙΔΟΣ, ἬΤΟΙ ΤῊΣ ΠΟΡΦΥΡΑ͂Σ 
ΒΑΦΗ͂Σ, ἹΣΤΌΡΙΑ. 

'Λουργ δα φασὶν ἑυρεϑῆναι οὐ Τύρῳ τἧς Φοινίκης 5. τοιότῳ 
τρόπῳ. κύων τίς ποιμδοιχὴ τορευομἥίη ἑυρᾶσα χογχύλιον, 

ἔφαγε" εἶ τὸ τὸ αὐμα τὸ κογχυλίε ἔβαψε τὴς χυνὸς τὸ στόμα" 

ὁ ποιμὶ Ιω νομίζων πεπλῆχ αι τίω κῦνα λαβὼν ἔφιον, ἀπέμαξε 
τὰ σόματος τὸς κυνὸς τὸ σὐμα " ὦ εὕρηται ἡ κύων ἔχυτα [ἣὶ) 
ἐδέν" τὸ δὲ ἔριον τὴν τὴς πορφύρας ἀναδεδεγνμῆδον βαφίω: ΕΣ τὰ 
ἔγγωκως ὁ ποιμΐυδ. ὁτι τὸ κογχύλιον τοιαύτίυ ἔχ εἰ φύσιν βα- 
πτικὴν 9 ἐδημοσίευσε οἰυτὴς τὔτο ἀν ὅτως σειυήγοντο ὦ τῇ σα- 
Λοοσῃ τὰ χογχύλιω κατασκευάσαντα τὰς πορφύρας. 

Καὶ ἄνλως πεοὶ πορφύρας διεξοδικώτερον ἐν τὴν ἀληϑὰ 
ἱστορίαν, ὅπὼς τὴν ἀρχῆν ἑυρέϑθη, ᾧ πῶς τὰ ζῶα 

γῦν οἱ Φόινιχες ϑηρῶνται. 

Τύρκοι λέγεσιν » ὡς Ἡρακλῆς ἦράσ δὴ νύμφης ἐπιχωρίας ὅ 
Τύρος δ᾽ ἢν τῇ νύμφη τὔνομωα. εἰπετο δ᾽ ἄμα, τῷ Ἡρακλεῖ χαὶ 
κύων, 17) τὸν παλαιὸν γόμον' διοϑια γὺ ὅτι τοὶς ἡρωσι σιυιμεσ'εσὸῳ 
μέχει ΤΆ ἐχκλητιὼν ὁ κύνες . ὁ τοίνωυ Ἡράκλετος κύων ἈὉ πέ- 
τρὰς ἔρπϑσαν πορφύραν ϑεασώμδυος ᾽ ρέχσης αὐτῇ ἧς σαρ- 
χὸς 5 ἐνδαχὼν . ὁ μδὸ, τὴν σάρκα ποιΞὶ ται τροφή» ΡΥ Ν λύϑρος 
ἄρα τὰ χείλη τῇ χυνὸς αἱμάξας , ἐφοίνιίξεν " ὡς δὲ κεν ὁ ὕρως 
“σἾοα᾽ τὴν κόρην» ἥσθη. ϑιεασα μη τὰ χείλη. τὸ χυνὸς ἀνϑϑν τὰ 
ἀήθει Θαφῇ᾽ χα) ὄχ ἔφη μοροτίεο τῷ λοιπὰ τὸν Ἡραχλέα εἰ 
μὴ αὐτῇ κομίτειεν ἐοϑῆτα, ΤῸ τὸ κυνὸς χειλὼν ἰοεδέςεραν᾽ ὁ 
γῆν Ἡρακλῆς ἐξεὺρέ τε τὸ ζῶον; ᾧ τὸ λύϑιον σιωελέξατο" χα) 
τὸ δῶρον ἐχόμιτε τὴ κόρῃ" “Ὡρῶ τος γενό ὗοο: ἐυρεήης . τῷ Τυφίῳ 
λόγῳ, τῆς φοινίοτης βαφῆς" τὰ δὲ γὺν ὁι Φοίνικες ὧδε ϑηρῶσί, τε 
τὸ ζῶον, Ἂ τὸ ἕφιον χιβωνγευτες δολὅσιν ὺ ὡς φρὸς τὴν ὄψων εἷν- 
Ὅταν" αοινίον πλεξά διοι Ζάμμηκες ἰσχυρόν τε καὶ Χαρτερον » οἷς 
οϑαλαττεύειν δα αοχ, τό σιωεχεῖς ὥσπερ χώδωνας ἐξαρ- 
Ἰῶσιν ὧν μετοίων διατ-ημάτων κυψέλας, ὅῃ σπσοίρτα τινος, ἢ οα(οίνυ, 
τὰς χυψέλας πλεξάμϑυοι " τὸ γὺ ΤΨ στάρτων . ἢ ΤῊΝ χούνων, τίλη 
ΖΝ τοὺς ςὁμασι τμ κυψέλων ἐξεπίτηδες ἀνέχειν ἐώσιν " ὡς τῷ 

εὦ) ταριόντι ῥᾳδίως εἴχειν ῷ δὶς ἔνα να γώρησιν δὲ εἰς τὺμ- 
πάλιν. μηδὲ ἀἰνασεοφίω, τῶ παρελθόντι εἰ;διδόναι " ταῦτας τοῖς 
χυψέλας δελεάσοντες ὧι τοορφυρεῖς, οὐ τοῖς πετρώδεσι χαϑιᾶσι 

τὸ 
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τὸ καλώδιον φενλῦ τίνος ἐξέψ αντες » ὡς αἰνέχ ει» τὸ θήραμα" δια- 
λιπόντες δὲ νύκτχ τ ἐφημερέυσαντες » ὡς ἐπιπολὺ τοὺς κυψέλας 
ἔμπλεως ὙΜ ζώων ἀνέ ἈΧΟΟῚ " ἔπειτα κοιψψάμδιοι τὸ ὃς τράχον ον 

Ἰζυτῷ, ὦ τίω σάρκα ταριχεύσολῳτες ἐς δάντοτοιΐὸν ὁδατι τω 

ἄτιν ἀποχα ϑύραντες » ἐνειψῦσιν ἐμιπύτῳ λέβητι τὸ ϑύραμμα τὸ ϑ.- 
Ἄάττίον " τὸ δ΄ ϑάμα. ἐπειδ᾽ ἂν πυοὶ ὁμιλήσει : χει ταῦ τε χαὶ 
ἐξανϑεὶ" ὦ τὸ (ἢ), ξανδ ζεται" τὸ δὲ, Κυλφὸν αὐ ταὶς γένεται" 
τὸ δ᾽ ἄλλο εἰς ἀλλὴν χ ἐδάν τὐέπεταν “ὦ ὅτ᾽ ἀν χαϑείς πᾶν τὸ 
συγγενό μῆνον τῷ ἀϊματι ; ΚΟΩΣ τίω ἐκείνῃ “ρόαν μεταιχεώννυ- 
γι" χαίρει δὲ ἡλίω ὁμλὅσα Τὴς πορφύρας ἡ (αφή᾽ κι, ἡ αχτὶδ 
αὐ 7} ὼ αἰνὰ πυρσόυει ὮΝ πλείω τοι εἰ γυ γ᾽ φιιδρότεραν π᾿ αὐγίω ᾿ 
ἐχφονιοσομδοί ὧν τὰ ἄγω πυρός. 

ὝὍΤΙ ΑΙΓΤ ΠΤΙΟΘΙ ΔΙΑ'ΦΟΡΑ ΤΩ͂Ν ΖΩΩΝ ἘΣΕΒΟΝΤΟ. 

Ἱ ᾿Αιγύπτιοι ἐσέβοντο τὰς Ιβες, ὡς χροκοδεῖλϑ:. Ίες ὄφφ:, 
τὰς αἱ Γ[λέρας. χ4) τιν Τὶ ἐχϑύων γένη" δῈ ἀλόγμε τιμῆς 

ἑχωτοὺς ἀτιμίαν ποριζόεδυοι ὲ δε δὲ τύτων ἀκριβέστερον φησιν 
δ Ἡρόδοτος, ὁ ὦ ζ πάσης αὐτῶν τὴς ϑρητκείας, ᾧ Δ) (α» 
σιλέων, ἀκριβὼς καὶ διὰ πλάτος συγγραψάμδυθΘ.. 

ΠΕΡΡ ΑΙἸΝΘΕΜΟΚΡΙΊΟΥ. 

᾿Νϑεμόχριτος . ᾿Αϑηναΐων μδ ἣν κῆρυξ " ἀπεσφάγη δὲ 
ὑπὸ Μεγαρέων » Ἵν ὐτοον ἀυτοὺς τὴν ἑεροὶν ὀργάδα. τοὴν 

 εαῖν μὴ ἐργάζεοσ, - Ἴσαϊος ὧν τῷ “«ρὸς Καλυδῶνα" τό, τε 
κἌανεῖον , τὸ παρ᾽ ᾿Ανϑεμοκράτε τὸ ἀγδρειοτάτε 5 τῶτέσι 7}. τὸ 

700: ταὺς Θρασίαις πύλαις. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΚΛΕΊΑΣ. 

᾿ΝΊ κλεαν εἶναι τίω ᾿Οδυοσέως μητέρα: Σειληνος ὁ Χγός 
φησι " χα) ἐγκύμονα διοδεύδστῳ ΝΝήφιον » τὸ τὴς ᾿Ιϑάχης 

ὅρος ), ἀσαντὸς πολίτῃ τηὸς , ὑπ᾽ ἀγωνίας κα φόβε καταπεσ' ὃ» 
σὰν 5 τεκεὴν Οδυοσέα " ὅϑεν ᾧ ᾿Οδυοσεὺς ἐχκλήϑη- 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΝΟΌΥΤ. 

ἽΝτίνοος ᾽ ̓ Ιϑαχήσιθ., εἰς ΤΌ μνηςήφων, ὑὸς ᾿'Ευπείθιϑεν 
ἀρετὴ πάντων ΤΜ ἀἄνλὼν ἔξοχος. 

Ἑ 2 ΤῈ: 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΜΦΙΝΟ ΜΟΥ. 

 Οἰούοισε, κενὰ, ϑνθρυδθι μιπεύροθλοι, Δαλαια -Ὁ ε « ᾿ : ξυρ ος ον δα 

σεῖχεν ἡ Ἰ[ηνελόπη. ὡς φρεσὶ κεχρημδύῳ. ἀγναθϑυῖς τ ἔχ αι. 

[Ε γὸ ἡ περίφρων τῷ ὁμοίῳ" ὡς γὸ ὁ κῆρυξ Μέδων ἐφιλεῦτο τοῖς 
Ὁ ᾽ Φφ.. 9 ἤ ᾽ ᾽ ε ΤΈΝΝ κ ᾽ 

μνητῆρσιν, δ χυρίως δ᾽ ἀπολύτως, ἀδχ σδὲρ τος ἀνλας χήῤρυ- 
Π κ ᾽ ’ .“ἷ « ν ᾿ . 

κας» ὡς δεξιώτερος., ὅτ καὶ Αμφίνομος ἤνδαγε τῇ ΓνΕΛΟπΉ» ἔχ, 
« Ὁ ᾿ { ν ε; - ᾿ 

ἡπλὼῶς. ἀννὰ πλέον ΤΊ ἀΐνδὼν μνηξῆρων. 

ΠΈΡΙ ᾿ΑΔΚΙΝΟΌΥ. 

έ ὶ Δαίνοος, ὑὸς Ναυτιϑόν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΦΑΎΨΡΟΥ. 

ἢ ὶ ΝΊἶΪφάτης » ὑιος Μελάμποδος. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΔΜΗΤΡΟΥ. 

ΤῈ ὑὸς Φέρητος : 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΜΦΙΚΤΥΌΝΟΣ. 

͵ ὶ Μφιχτύων, (ασιλέυς ᾿Αϑηναίων. 

ΠΕΡΙ" ᾿ΑΙΣΙ ΜΟΥ͂. 

: - [ Γ [ΧῚ ͵ 

Ισιμος : ἀἄδελφος ᾿Α»γτικλείας τῆς μήτρος Οδυοτζέως,) γεν»- 
γᾷ Σίγωνα. 

ΠΈΡΙ ΛΕΡΟΤΠΗΣ, 

᾿ Ἐρόση; γυνὴ ᾿Ατρέως. ἐμοιχεύϑη ὑπὸ Θυέςε; καθὰ καὶ ἡ 
τὸ ὑἱδ Αἰ γαμέμνονος ΚΑυτχιμνήςρα «σοὺ ᾿Αἰγίοϑϑε. 

ἊἊ1- 



ΔΑ 459 

᾿ΑΙΝΕΓΟΥ͂ ΓΕΝΕΔΑΛΟΤΙΙ' Α, ΚΑΙ ᾽ΑΣΤΥΎ Δ΄ ΝΑΚΎΟΣ ; 

1 Α1} ἘΠ ΗἩΜάθι. ΝΟΣ). 

ες ἐκ τῆς Ἠλέκτρας τῆς Ἄτλαντος θυγατρὸς, γεγγᾷ 
ΔΑ: ΔΑΝΟΝ, 

( ἐξ ὃ Δαρδανία, καὶ Τροία ) ἐξ ἡ 
ἘΡΙΧΘΟΊΝΙΟΣ, 

ἐξ ὃ 

ΤΡΟΣΣ-ς 

( ἐξ δ᾽ κ' Τροία ) ἐξ ὃ 

᾿ἌΣΣΑΡΑΚΟΣ, ζ ἼΛΟΣ, ῷ ΓΑΝΥΜΗ ΔΗΣ:, 
ἐξ ὃ { ἐξ ὃ ἃ Τἴλων ) ἐξ 

ΚΑΠΥΣ- ΛΔΟΜΕΔΩΝ, 

ἐξ ὃ ἐξ ὃ 

᾿ΑΝΧΙΣΗΣ, ΠΡΙΆΜΟΣ., ἐκ ΛΕΥΚΙΠΠΗΣ 

ἐξ ὃ (ἐξ ὲ ,. Ἐκισῆς ΕἸ ΚΑ ΒΗΣ ΚΕΚΤΩΡ, 
ἜΙΝΕΓΑΣ., ἐκ ἐξ δ' ᾿ΑΣΤΥΆΑ('ΝΑΞ,, ἝΔΛΕΝΟΣ τ 
“ἢ: ᾽᾿ΑΦΡΟΔΙ-- ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΕὝΦΟΡΒΟΣ, ΠΑ- 

ἝΗΣ: ῬΙΣ, ᾧ ἀλλο: ) ἹΚΕΤΑΏΝ, ΚΛΥ- 
ΤΙΟΣ, ΤΙΘΩΝΟΙ͂Σ (ἐξ ὃ ἃ ἐκ σῆς 
ῬΟΙΟΥ͂Σ, τῆς ΚΑΣΣΑΊΝΔΡΑΣ ϑ9υ« 
γατρὸς, ἢ ἐκ «“ῃ- ΣΤΡΥΜΟΥ͂Σ., 
ΜΝΑΜΩΝ ῷ ἨΜΑΘΙΩΝ) ΔΑ Μ- 

ΠΩΝ. 

ΠΕΡῚ ἜΛΔΒΑΝΤΟΣ. 

τ πω: γενεαλογία ἈὉ ᾿Απονλώνιον " 
ἊΙΟ ΔΟΥ στὸ Ἕλληνος γήγεται 

ΚΡΗΘΕΥΣ ἈΘΑ'ΜΑΣ: 

ΑΜΤΘΑΏΝ, ἍἌΙΣΩΝ.. 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ Σ 

ΚΑΒΑΣ: 
Κυαϑ' ᾽Ομηρον" 

ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν ἐκ τῆς ᾿ΑΡΕΘΟΎΣΗΣ γεννᾷ ᾿ΑΡΓΕΙΌΝ, ἐξ ᾧ ΑΒΑΣ: 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ. 

Α ̓Ντίλοχος : 9 ὑὸς ἸΝέςορος᾽ ὃν. ̓ Μεσιἕντος ἤδη τὰ πολέμϑ. 

ἐλϑεν εἰς Τροίδῳ Δέγϑσι" νέον μὴὴ γὸ εἰναι αὐτὸν, χϑὴ 
.Χ 
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ἐκ ὦ ὥρᾳ γ ΤΜ πολεμικῶν Ἶ ὁτόιε σιωελέγνοντο ἐς ̓ Δυλῖδα ὁ; 
Ἔ ληνες" βϑλομδίῳ δὲ αὐτῷ σ᾿ ρἀτεύειν » δ᾽ συγχωρῆσψι τὸν ΝΥέ- 

σορω" ὦ ὕτως, ἐπειδὴ πέμιπ τὸν ἕξ τος ἤδη Φροβεβλήχον, τὠ πολέ-- 
μῷ γεως. τε ἐπιβάντα ᾿ ἀρικέοοζ " ῷ παρελθόντα! εἰς τίω δ 
᾿Αχιδλέως σ σκηνΐω), ἱκετεῦ σὰ τὅτον φὔϑαιτήσαο αὐτῦν τὸ πα- 

τρὸς , εἰ πω: ἐπεεϑήσδῳτι μὴ ἀχϑοοιτο" ὁ δὲ . ἡσδ' εἰς τὴ τῷ 
᾿Αντιλόχε ὥρα» 4 τῆς φροϑυμὶ ἴας αγναοϑ᾽ εἰς αὐ τὺν.. ὅπ τὸν τά- 
τέρα εἶτσεν., ὦ μειράχίον Ὁ» τὺ» σειυτῆ γνώ σικεις 5 εἰ μὴ σ᾿ ο,}- 
τὸ ἐπωινεϑήσ εὐ μᾶνγλον. θ(Εἰ " ἔργον ᾿Φιλότιμιον τε ᾽ἃ νεανιχον 
ἐργαπιδίος" ὦ ὀρϑὼς εὐ τε ὁ ᾿Α χρνλεὺς ταῦτα. αὐσερηοϑ εἰς, δὲ 
τῷ πομδὶ δ Νέστωρ; κὶ ἐπ᾽ ἀυτῷ. μεγαλοφρονήσάς » ἄγεν συ τὺν 
οἶον τὸν Αἰ γαμέμνονα" ὁ δὲ, ἀυτίκα συγκαλεῖ τὸς Ἄχιαιες . 

λέγεται ἀριστα ἑαυτὰ διωλεχδῆναι τότε ὁ ΝΝέσωρ" σιωελῦ εν 
. γ,αρ ἀυτὲς χαίροντας, ἐπὶ τῷ παῦῖδα ὀψεοῦ Νέςορος " δὲ 

τῇ σ,τῷ τ Τροίᾳ ὑμὴν. ὅτε) ὡς φασὶ τίνες ψάνδὼς, Θρασυ- 
μήδίω τηροῦν, ὅτε ἕτερον" ἑσιάνωι δὲ τοῦ ᾿Αὐτίλοχρον ασὸ τὼ πα- 

τὶ, ἐρυϑριὼν τα τε), 3 εἰς τίῳω γὴν βλέποντα ..κὲ ϑαυματὰς κτή- 
σαρζ τὸ κάλλος ἐκ ἐλάττους . ἢ ᾿Αχιλλεὺς ἐκέκτητο " τὸ δ. 
γὺ ἐκεῖν ἄὄθο, ἐκπληχτιχόν τε φαίΐνεοῦῦ ᾿ ἷν σετον " σὺ δὲ τὲ 
᾿Αντιλόχ» τερπνὸν τε ᾿ ἥμερον δοχεὺν πᾶσι τὸ δὲ πολέμια, » 
γεννοΐον. τε ε). ὦ πτηνὸν τῷ πόδε. χϑ) τοχ ὃν τίω εὦ τοῖς ὅν 

σλοις χίνησὶν ἡσορδσιν" ἐυξυνετύν τε τοὺς «-75.}} ενλομῆοις χρή-- 
σαρῦζ" καὶ τὸ ἐπίχαθι μὴ πε θα πὴ μάχαις ἐπολείποντα" ὐτπο- 
ϑϑανεῖν δὲν ὅὄχνυ ὡς τῶες Ἀέγυσιν, σοὸ Μέμνονος ἐξ ̓ Α ϑιοπίας 
ἥκοντος" ᾿Αἰθίοπα μδὺ γ γρέν Μέμνονα». δια δυσαντὰ ἐπὶ Ὁ 
Τρωϊκῶν ς ο Ἀν ιοπίῃ . Φ᾿ ὅ καὶ τὸ Ἑάμμίον ὀρίθ» ἀγα χωσϑὴ- 
γι λέγε Ὁ σο τὸ Νείλε  ᾧ θύωσιν οὐτῴ Ἀ Μερόην . πὴ 
Μέμφιν ᾿Διηγύπτιοι. ὃ ᾿Αἰϑίοτες 9 ἐπειδὰν αἰχτῖνα ρώτιν ὁ 
ἥλιος ἐχξάκλη" πὰρ ἧς τὸ ἀγαλμα, φωνΐω ἐχρήγνυσΊ» . ἢ ΣῈ 5 
ϑερατάζοντας. ἀσπαάζειν. Τρῶα δὲ ἔπρον φασι γδυέοῦς, Μέμνονα. 
γεώτερον τ Τρωΐχϑ' " ὃν. ζῶντος μὲν Ἔχπρθ., ἐδὲν (ελτίω ὃδό- 
ξαι Μ᾽ ἀμφὲ Δηϊφοβόν τε κὶ "Ἑυφορβον " ἀποϑεανόντος δὲ » Ὥγο- 
θυμότατον ὦ οἰνδρείοτοι τον νομιοϑῆναι “ ᾧ τίω Τροίαν εἰς αἱ τὸν 
βλέψαι, χαχὼς ἤδη “ράτΊ σὸν" ὅτος ᾿Αντίλοχον “γοασπίζογ-- 
τῷ, τὰ πατρὸς ἸΝέγορο:, ἀποχχεῖναι. Ἀέγεῖαι. 

ΠῈ» 
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ΠΕΡῚ ΤΩΝ ἌΠΥΤΩΝ ΚΑῚ ΜΕΛΑΜΠΥΤΩΝ. 

χατο τὰς ᾿Απύγους ἱποοία ὧδέ πὼς ἔχει" ὁ ΓΠειρίθες 
κατελθὼν εἰς τὸν “Αὐΐω. διὰ τὸ ἑρπάσωι τίω ἹΠερσεφό- 

υνἱω τίω 1δ Γλύτωνθου, ἐδέθη χάτω «5. πέτραις τισί" κατεὰ- 
ϑὼν ὃν ὁ Ἡραχλῆς, καὶ ϑέλων λαῶν τὸν ΠΕΡοίθων,, αὐτὸν μὲν 
ὃν ἀνέλκυτεν" αἱ δὲ πυγλὶ αὐτὰ «ροσέμειναν τὴ πέτρα " ἐκλή- 
θη ὃν ὃ Περθες ἀπυγοὸς. ἡ δὲ χὸ τὰς Μελαμπύγας,, ἔςιν 
αὐτὴ" δύο τινὲς ἀδελφοι., κ᾽. γίω πᾶσαν ἀδικίαν ἐνδειχνύμδυοις 
ἐλέγοντο Κέρχωπες. ὧκ τὴς Τμ ἔργων δεινότητος τίω ἐπωνυμίαν 
λαχόντες " ἃ μὲν γὺὸ οὐτῥ ἐλέγετο ['ἄσσαλος ὁ δὲ ἔπρος, 
Αχμων., ὡς φητι Δίων ὃ ὑπομνηματιτῆς" τύτων ὅν ἡ μήτηρ, 
Μεμνονὶς τἄνομα.. ἑωρακῦια Χο γῆν αὐτὲς πολλὰ δεινὰ ἐργαζο- 
μένυς. εἶπεν. μὴ περατυχεν Μελαμπύγω" χα) ποτε τὸ Ἧρα- 
χλέῳς ισο δένδρον κοικωμένα,, ᾧ Δ ἑχωτὰ ὁλων ὐσοκεχλι- 
μένων τῴ φυτῷ. πλησιάσαντες ὅ Το! ) “τοὺς ὁτλοις ἐπιχειρῆσαι ἐβε- 
λήθησαν" ἐυθὺς δὲ ὁ Ἡραχλὴς αἰοϑόνμδυος. λαβὼν αὐτὰς κ κε- 
φαλίυ), ἐπὶ ξύλῳ δεσμεύσας ἐξ άταζε" ὦ τότε ἐκεῖνοι τὴς ἐντο- 
λὴς τῆς ἑωὴν μητρὸς ἐμνήοϑησον κρεμιάμδιηοι “ ἑωρακότες τῇ 
ἭἪραχλεως τί) πυγῖυὶ μέλαιναν, ἐκ τὺς ΤᾺ πριχὼν δασυτήτος " 

χα αρὸς ἀνλήλος αὐτὸ τῦτο διαλεγόμδυοι. γέλωτα πολιὼ Ὡγο- 
σὴ ψὸν τῷ Ἡραχλῶ" ὦ ἐυθυς αὐτὰς μὖ ττο Μ᾽ δὲσ δ] ἐλυ- 
πρώτατο. 

ΤΕΡῚ" '᾿ΑΙΓΥΉΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩ͂Ν ΠΑΙΔΩΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὰ Ἴγυπτος ὑὸς ΒήᾺυ. ἣν᾽ γα. κ΄ τίω παλαιὰν ἧςοοίαν 5 πεν- 
Ἄ. τόχοντα παίδων αὐ] πεντήκοντα νεανίσιν αὐτχανεψιυὴς σὺν- 
«Δυναοϑέντων ϑυγατράσι Δοναξδ,, ἡ Βεξρύχη μὲν κὶ Ὑ περμνήςρα 
μόνωι Ἢ σιωέυνων ἐφείσαντο" ( αἱ δὲ λοιπαὶ τὰς Ἀοιπϑς διε 
χρήσαντο. ) ἡ Βεβρύκη μὲν. Ἱππολύτυ τῷ οὐτονεψιᾷ τυμφίϑ " 

ἡ Ὕ περμνήτρα δὲ, τῇ Δυγγέως" χαὶ φυγεῖν σιὼ ἐκείνῳ χῷ 
ποκλὰ διωηϑῆνω τὶν Βεβούκίω ἱτορᾶσιν, διὰ τὸ διδάσκειν τὰς 
βαρβάρες τίυλ ᾿Διγυπτίδρ σοφίδ᾽ διὸ ᾧ Βεβρύχίω . ἢ Βεβρυ- 
χίῳ., ἀπ᾽ οὐ]Ἱὴ[ος κληθῆναι τίω χώραν εἰς ἰώ ἐφυγε, ὅθεν οἱ 
Βέξρυκες Λέγονται μείζω δοχῶν ἔχεν τοὶ σώματα, ἢ καϑ' ἡλι- 
κί ἀνθρωπὼν " παρ᾽ δὶς ὦ ὁ Βίξουξ ἐκεῖνο ᾿Αράντχς "ὦ τὸ 

μὲν μῆκος εἰς ὀχτὼ λέγεται πήχεις Ἑυρος δὲ , ὡς ᾿Αρρῥιανός 
φησιν, ὅσον τοσῶδε μήκει εἰς κυφόττα σύμμετρον " ἦγδν ὅτον 

ἣν 



ὃ Α 

Σν σύμμετρόν πὼς τις ὀχω πήχεις τῇ μήέκϑθς.. ἐς τὸ χόέφως 

ξαίνειν τὸν ἀνθρωτον" ἈΝ δὲ τὸ Ἰοστότα νδρο; νχηφόρος γέγο- 

γεν εἰς μονομαχίαν συτιὰς, νεανίας ἐτῶν [ἐξ Πίνδαρος δὲ μή τας 

Δανουΐδας ἱσορεὶ διὰ τῦτο, ὡς τῶς δύο μὴ σιωαοισ μεν Ὁ Ἅοι- 
πῶν ϑέλων " διον μὴ πειϑείσας τῷ πατρὶ κατεργάσαοδ! τὲς 

αὐτῶν σιωδύνος,, αὶ διὰ Ἴδτο ἀπαλειφῆναι τὴς ἐκείνῃ πατρότητος. 

ΠΕΡῚ ἌἌΜΒΡΑΚΟΣ. 

“ἡ. 

“Μξραξ. ὑὸς Θεσπρωτῶ "ἐξ δ ᾿Αμβρακιεῖς , ἡπειρωτιχὸν 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ὌΦ ᾽ ͵ ΓΊΡΩΣ Ὁ Ὁ 

ἔϑιος" ἢ ἀπὸ ᾿Αμβρακίας τὴς ᾿Δυγέε ϑυχγατρὸ:" ἀφ᾽ ὦ 
απ τ: , ᾿ ᾿ ῇ ᾿ Ι ΧΕ Ν 

χα) ὁ κόλπος ᾿Α μβραχιωτικὸς. Φᾧ πόλις ᾿Αμβραχίᾳ , ὡς το 
Θεσιρωτὸ κἢὶ Θεσιωρωτία χώρα. ᾿ 

ΠΕΡῚ "ΑΜΜΩΝΟΣ- 

ἢ 

ἽΜμων. ΔΛιξυχός ὅδι ϑεὸς., οἷα τοῖς ᾿Ασβύταις" εϑιος 
δὲ τῶτο μεσήπειρον χτ; Λιβύϊ - ὃ τινος αἱ μαντεῖσα διὰ 

συμβόλων γίνον . ὅτοι διὰ οζημάτων τινῶν 5» ᾽Χ κατανεύσεων ὦ 
ἀνανεύσεων " ὃ! δέ φασι τὸν ἐχὶ Δία, Ἄμμωνα κληϑῆναι ἀπό 
τινος ὁμωνύμῳ! ποιμδύος. ποροχατίρξαντος τὴς τῷ ἱερᾷ αὐτῷ ἱδρύ- 
σεως. Ἡρόδοτος δὲ τάυτον ὀιόμδυος εἰπεῖν Δ μμωνα καὶ Δία, Ἀέ- 
γε: ὅτι χἈριοσυρόσωπον τὸ τὸ Διὸς ἣν αὐτόθι ἄγαλμα, Φξ ὃ 
ὦ τὸ ἔϑνος ᾿Αμμώνιοι, παρ᾿ δὶς λέγεν αὶ τὸ ἡλίκ. τῇ κρήνη. 
ἥτις ὦν ἐχάτῳ νυχϑημέρω πογλνὰὶς δέχεν) τροπὰς, χ᾽ τὸ ψύ- 
χες αὶ Θερμοαίνεοῦί περιοδιχῶς “ ᾿Αμμᾶν γὸ ̓ Αιγύπτιοι τὸν Δία 
καλῆσι. Τ᾽ τις δὲ μεγάλων φιλοσόφων ᾿Αμὲν ᾧ πατέρα εἰ- 
πεῖν. ταυτὸν εὔναι ἱστορεῖ " τὸ δὲ μαντεῖον Ἀέγσι Θηξαίαν γυ- 
γῦκα συςήσαοσί, . ἱέρειαν τὸ Θγϑβαίς Διός. ἱσορεὶ Ὁ δὲ καὶ ὅτι 
᾿Αλέξανδιος ὁ Μαχεδων, ἀκύσας Περσέα καὶ Ἡραχλέα εἰς Ἂμ-- 
μωνος ἀναξ να, ἐφιλοδόξηπεν ἀνελθεῖν καὶ αὐτὸς " ᾧ ἐποίηδεν 
ὅτ.) χοράχων «Ὁροηγησαμδιων αμὐἹῷ δυτυχῶς τὴς ὁδδ , καίτοι 
ἀὔδλως ἠφανισιμδύης τὰ σημεῖα τὴ ἐπιχύσε; τὴς ἄμμε, ἣν πανὺ 
πον δίυ ἃ νότος ἐκεὶ ἐπιφορεῖ" ὅτε φασὶ, καὶ ὁ τὸ ᾿Αμμώνος {ε- 
ρεὺς. ον]δ τὸ εἰπεῖν παιδίον, παιδίος καλέσας βαρξ αριχῶς τὸν 
᾿Αλέξανδρον, ἔδοξεν, ὡς οὐ χρησμὲ Ἀοξότηττι, ὦ ποὶ Διο: 
αὐτὸν Ὡροσειπεῖν᾽ ὅτῳ ΤΩ ἐπιτοίπτων κολάκων ἐκλαμίβανορδίων 
τὸ (ἄρξαρον τὴς φωνῆς. 

ἸΔ- 
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ἜΤ ΓΡΟΙ, 

ΠΕΡῚ ἌΚΡΩΝΟΣ ἸΑΤΡΟΥ͂. 

Κρων. ᾿Αχραγαντῖνος ἰατρὸς, ὑὸς "Ξιένωνος. ἐσοφίτδυσεν ἐἰ» 
᾿Αϑήναις ἅμα ᾿Εμπεδοχλεὶ " ἔσι «ρεσβύπρος Ἱπκοχρά- 

" ᾽ Ψ Ἷ ᾿ "» ε 

τς. ἔγραψε “«ἑρὶ ἰατρικὴς. Δωρίδι διαλέκτῳ" αὗδὲ τροφὴς ὑγη:ι- 
γὼ» βιβλίον ἕν. 

ΠΕΡῚ ΔΓΑΠΙΌΥ. 

ἸΓώπιος, ᾿Αλεξανδρόύς " ἐξηγήσεις πλείςας ἰατρικῶν μαϑη- 
μάτων συωέγραψε. 

ἹΣΤΟΡΙΚΟΙ. 

ΠΕΡῚ ᾽᾿ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΎ. 

᾿Πολλωνίδης ὁ ᾧ ᾽Οράχιος ἐπιχληθϑεὶς, ἱσοσιχός" ἔγραψε 
" “Ὁ 2 μ ἤ 

Γ πὐδι τε τὴς ϑρησκείας τὴς ᾿Αιγυπτιακὴς ᾧ ΤΨὌἼ'ὗ βασιλέων 
Η Ξ ΟῚ ᾽ Π] “ , ᾽ -ἑ ς Ι αὐ, ᾧ τῆἧς ὧν αὐτοῖς ματχιοπονίας, οὖν πολλαῖς ἱσορίαις 5 χα 

᾽ ὋΦ Φ »νΡ , 

μάλισα ὦ τὴ βίβλω τὴ ἐπιγραφομδύη Σερδυπθδι. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΚΟΥΣΙΛΑΌΥ. 

᾿Κουσίλαος. Καξαὰ ὑὸς. ᾿Δργεῖῶος. ἐπὸ Κεκάδος πόλεως 
ὅσης πλησίον ᾿Αυλίδο:. ἱσοφικὸς πορεσξύτατος, ἔγραψε 

)υεαλογ ἦας ἐκ δέλτων χαλχῶν. ἃς λόγος ἐυρεὴν τὸν πατέρα αν- 
τὸ. ὀρυξαντά τινὰ τόπον τὴς οἰκίας αὐτὰ. 

ΠΕΡΙ ᾿ΑΝΑΞΙΜΑΙΝΔΡΟΥ. 

προς ᾿Αναξιμάνδρε ἑιὸς , ΜιλήσιθΘ. ὁ γεωτερίθυ 
- λ " [2 ᾽ ἵ 

ἱπορικος, ἔγραψε συμβόλων Γ'υθαγορείων ἐξήγησιν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΠΑΊΡΟΥ. 

᾿Ντίτατρος, ᾿Ιολάψ ὑὸς . πόλεως ΤΙαλιέρας τὴς Μακεδο- 
μ ν ᾿ ᾽ 

γνίᾳς. σρατήγος Φιλίππο, καὶ διάδοχος,» μαϑητὴς ᾿Αριγοτέ- 

λϑς" ἐγράψεν ἱσορίαν χαὺ σύγγραμμα ἐτισολῶν. οὐ διβλίοις 
ἐϊχοσι. 

Ἐ ΠῈ- 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΟΛΛΟΝΙΟΥ ΤΟΥ͂ ᾿ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ. 

ἸΠολλώνιος ᾿Αφροδισιδὶς 7 ἀρχιερεὺς. χαὶ ἱπορικός.. γέγρας 
φε Καριχὰ, αἶρε Τρανλέων ) θὰ ᾿Ορφέως κ΄ ΤῈ τε- 

ΠΕΡΙ ᾿ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΥΝΔΙΌΥ. 

᾿Λέξανδρος ὁ Μύνδιος » ἱφποορικός " διαλαμβάνεν αἴδὲ Τορε 
γογθ.. 

ῬΗΤΟΡΈΕΣ. 

ΠΕΡῚ ΑἸΔΡΙΑΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ῬΗΎΡΎΟΡΟΣ. 

᾿Δδιανοὸς ὧκ πόλεως Τύρα τὴς Φοινίχης» μαϑητὶς Ἡρωδε, 
ἰντιχολαςὴς ᾿Δεοιςείὸμ τῷ ἐήτορθ., οὐ ᾿Αϑήναις ψΨυόμε- 

γΘυ, κχὶ φύσεως ἰογὺν σοφιτικωτάτίω ἐνδεικνύμθυίΘθυ, καὶ ἐκ ἀδη- 
ΘΟ. ὧν, ὡς ἐπὶ μέγα ἡξζοι, ἐφοίτησε' μδ). γὺ τῷ Ἡρώδη., ὀχτω- 
καιδέχα γεγονὼς ἔτη. χα) ταχέως ἀξιωθεὶς ὧν Σκέπτος τε χα) 
᾿Αμφικλῆς ἡξιῦντο, ἐγεγράφη ᾧ τῇ τὸ Κλεψυδοίν ἀκροάσει" τὸ 
δὲ ΚἈεψύδειον, ὧδε ἔχεν" ἜΜ τῷ Ἡρώδυ ἀκροατῶν δέκα, δι ἀρε- 
“ὡς ἀξιόμυοι. ἐπεσιτίζοντο τὴ εἰς πάντας οἰχροάσε: . κλεψύδρὲν 
συμμεμετρημδύΐ εἰς ἑχατὸν ἔπη, ἃ διήεί ἀποτάδίω ὃ Ἡρώδης» 
παρητημῆυΘ. τὸν ὧλ ΤΠ ἀχροατῶν ἔπαλνον., καὶ μόνθο. γεγονὼς τὰ 
λέγειν. σδοφδεδωχότος δὲ αὐ] τοῖς γνωρίμοις, τὸ μηδὲ τῷ 
πότῳ χαιρὸν ἀνιέναι, ἀνλὰ χάχεϊ τι ἐτισπεδάζειν τῴ θενῷ 9 ξιωέ- 
πίνε μὴ ὁ ᾿Αδοιανὸ: τοῖς ἀπὸ ὡς χλεψύδρας, ὡς χοινωνὸς με- 
γάλε ἐποῤῥήτε ' Ἀόγα δὲ αὐτοὺς αὐδιὴ τὴς ἑχάτα ΤΜἹ Σοφιτὼν 
ἰδέας “προξ αἰνοντὸς, παρελϑων εἰς μέτες ὁ ᾿Αδεοιανὸς, ἐγὼ, 
ἔφη. πογράψω τὲς χαραχτῆρας, αὶ χομματίων ἀπομνημονδύων, 
ἢ νοϊδίων, ἢ κώλων, ἣ ῥυθμῶν, ἀν εἰς μίμησιν ἐμαυτὸν κα- 
δισας» ᾧ τὸς ἁπάντων διανοίας ἀποτχεδιάζων σιμὴ ἐυροίᾳ ,. χα 
ἐφιεὶς τῇ γλώττῃ. ἣν δὲ πολὺς “δὲ τὸς ἐννοίας. καὶ λαμαρὸς 

ἥ : 4. Σ ἘΣ ; : ΩΝ τὸς διασκ δυὰς ἿΜ «ποϑέσεων ᾧ ποικιλώτατος 7 ὧμ τὴς Τραγω- 
δίας τῦτο ἠρηχώς " αὶ μία) τεταγμῆδος γε., ἐδὲ τὴ τέχνῃ. ἑπόμες. 
γΘ."-τίω δὲ τραρασχευϊαὶ τῆς λέξεως ,) ἀπὸ ὍΠ' ἀρχαίων. σοφι-, 
στῶν περιεβάνλετο, ἤχω «οροτάγων μένλον, ἢ κρότῳ ᾿ τοδλα- 
χἕ δὲ τὸς μεγαλοφωνίας ἐξέπεσεν, ἀταμιδίτῳ τῇ τραγωδίᾳ χιώ- 
μενος. ἔγραψε μελέτας, ᾧ μετχαμοῤφώτεις ὦ, βιβλίοις ἑπτά" 

ν 



Α δῖ 
δ᾿ ᾿ ἣ Σ τ Ξ 

τὅρι ἰδεὼν Ἀόγε ὦ βιβλίοις τοέντε΄ ὡὠρὲ ἿΜ ον τοὺς ςάσεσιν 
φ᾽ ᾽ ᾿ [2 δ σ᾽ 

ἐδιωμιάτων, ἐν βι( λίοις τρισί" ἐπισολας καὶ λόγος διιφόρως ἐπὶ- 
τ ὶ [ Ἤ, 

δεικτικύς" Φάραοιν ὖοομυθϑιτιχον εἰς Κέλερα. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΘΗΝΟΔΩῬΟΎ. 

᾿Θηνόδωρος ὁ ῥήτωρ. τὸ γένΘ. ἐπιφιέσατος " ὧμ πόλεως 
“Αμων τς Θραχικῆς, μαϑητὶς ᾿Αφμτοχ  έϑθς . πυὶς ἔτι" Χρή- 

σὰ δὲ ἤδὴ Φωγιείς" ὅϑεν ἀπ’ ἀμφοὴν ἐκράτει τίω. γλώττον ἐτ- 

τιχίζων τὸἪ καὶ ὅκ τοεριβολὴς ἐρμηνδύων " ποῳιδόϊων δὲ ᾿Α ϑήνῃσι 
Α' χρόνως, ὃς ᾧ ΓΙολυδόύχης ὁ ΝΝαυκρατίτας ἐπαΐδευτεν) ἐπέχο- 
πτεν αὐτὸν ταὶς διαλέξεσιν ὡς μειρακιώδη, λέγων. ὃν Ταντάλῃ 

χῆἧποι" τὸ κῆφον τὸ λόγυ καὶ ἐπιπόλαιον, φαντασία “οροστεικάζων 
ὅση τε ᾧ ἐκ ὅσῃ. ἐμξοιϑὴς δὲ ᾧ τὸ ἦθος γενόμδηος., ἐτελεῦτα 

ἡβῶν ἔτι, ἀφωρεθεὶς ὑσὸ Ὡς τύχης ὦ τὸ πρότω ἐλάσω δό- 

ξῃς. ἔτι ὦ ἕπρος σοφιστὴς ᾿Αθηνόδωρος 5 ἀδελφὸς Γρηγοοίε τὸ 

Θυυματυργἃ, ἔυ γιώτχων τὺς ῥητορικὸς 2 Ἀόγων, ᾧ πολὺ- 

μαϑὴς αἷξδιὶ τὸ ῥητορικὰ μέτρα. 

ΑΙΣΧΙΝΑΙ, ΠΟΊΣΟΙ. 
΄ 

Ἰσχῆναι, γεγόνασιν ὀκτώ" ὧν ὃ ιδὸ πρῶτος .» ὁ τὰς 
Ι ! γ ἰς ΓΊΨΕ ἐς λ : Α 

τέχνας γεγραφὼς τὸς ῥητοεικάς" δεύτερ(Θ. δὲ. ὁ Μιτυλη- 
τ Ὶ ελ ῷ φΦ ς᾽ ε ἣ «ε 

γαλθΘ.. ὃν χα βητορομάτιγα ἐκάλεν" τρίτος ὁ ῥήτωρ. ὁ Ἀν Δη- 
“-. έ ΦΥ͂ “Ὡ φ Ὁ ο΄ 

μουϑεένϊυ) " τέτκρτος, ὁ Χαρίνυ τὰ ὡλαντοποιδ, δι δὲ, ΔΛυσανίν 0 
ἊΘθ Ὁ ᾽ ; , ἕ ᾿ Ν , Ψ ᾿ “νὰ Ἢ Ἄ Ἷ 

ἡνλος. 9, ὧκ νέϑ φιλόπονος" διο κα Σωκράτος δαὶ ἀπέστη" πεμ- 

πτο:, Νεαπολίτις φιλόσοφο; ᾿Αχαδημαῖκος, ελανθ νυ τὰ 'Ῥο- 
, ͵ “ ᾿ ᾿ “ 

διε μαϑητῆς" ἔχτος, Ἀρκις. μαϑητῆς σοκράτυς" εβδομος » Μι- 
᾿ ΝΜ 9᾽ λήσιος. πολιτικὸς συγγραφδνς" ὄγδοος. ἀνδοιαντοποιός.. 

ΠΕΡῚ ἌΒΑΝΤΟΣ. 

᾽ ἐὶ « « ν᾿ ΗΝ Βχς σοφιτὴς, ἱτορικὶ ὑπομνήματα ᾧ μέθοδον ῥητοριχη» 
͵ ’ 

τσὰνυ γλαφυρὰν,, κατελίπεν. 

ΠΕΡῚ ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ. 

, “ἢ ἢ 

ΑἸ μῶν ᾿Αριχοχλέως. Δαμψακηνὸς ῥήτωρ » μωϑητῆς 
Διογένες. τῇ Κυνικὃ, καὶ Ζωΐλυ τῇ ᾿Αμφιπολίτε τῇ γράμ" 

ματικδ, τὸ κακχίζοντος “Ὅμηρον διδάσκαλος ᾿Αλεξάνδρα τὸ Νίω- 

κεᾶονος. : 

Ὡ-..2 ΤΙΕ.-. 



42 ω, ᾿ 

ΠΕΡῚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ῬΘΊ: ΠΗΛΟΠΔΑΎΤΩΝΟΣ, 

Α ̓Δέξανδ βος ὃ ῥ τώρ. πάτειδα ἣν ἐδζε. Σελεύχειαν... πόλι 

ἐκ ἀφανὴ οὐ Κιλιχίχ᾽" πατέρα δὲ ὁμώνυμον . διδάσκαλος 
δ᾽ αὐτῷ ἐγένοντο. Φαϊβωφῆνος τε Φ Διονύσιος δι βήτορες" ἀννὰ 
Δρονυσῖα δὲ. ἡνιμα ϑὴς ἀτῆλϑε . μετατεμφϑεῖς ὑπὸ τὰ πα- 
τρος γοσὸν τὸς ". ὅτε δὴ. χολ᾿ ἐτελ δύτα Φαξωρίνε δὲ Ὑγ ηστιώ τοι τις 
᾿ πραφιος παρ ὃ μάλιτα χι τίω ἐδέαν τῷ λόγ. ἔσπατε. ἀλ- 

λα τὸ μευ δὴ. πλεςον τὸ βίν. ὦ ᾿ΑΥτιον εἰᾳ ον ὦ Ρώμῃ ᾽ χα 
Ταρσοὺς , ὦ ᾿Αγγύπτῳ πάτῃ ἐσπύδασεν. ἀφίκετο γὸ εἰς τὰ ΥἿΜ 
Γυμνῶ ν ἤϑη. αἱ δὲ ᾿Αϑήνητι διατο εἰβχὶ τὸ ἀνδρος, ὁλ γι εἶς 
ἐκ ἀξία δὲ ἀγνοεῖ ἐβάδιζε μὃν γὺ ἐ ἐς τὸ ΠΙχλονιχα, ἔθνη, κατ 
τακλη θεῖς στο. Μάρχυ. βασιλέως ἐκεὶ σρατόψοντος. χ δεδωχοτος. 
“στ τὸ ἐπιτεένλειι Ἕρησν. ἀφικόμδιος, δὲ ἐς τὸς ᾿ΑΘήνας., ὁδὲ 
δὲ μῆκο; τῦτο αὶ μέταιον τῷ ἐχ τὴς ἑωας ἐλιώνοντι, ἐνταῦθα. 
ἔφη . γόιυ καμ ψωμῖο " ὼ εἶτῶν τῦτο. ἐπήγγειλε τοὺς ᾿Αϑη- 
γοΐοις οἱ) το εδ ως λόγες ἐρὼ σιν αὐτὸ τὴς ἀκροάσεω: Σ εἰκχύων δὲ 

τὸν Ἡρωδίων οὖν Μαραθῶνι διαιτώμδιον, ᾽ Ἴ]υὐ νεότητος ἐτακολθ- 
Οὐδ σαν αὐτί τὰ σαν. ράφεςι «σρὸς αὐτὸν ἐπι ολίω. αἰτῶν τὲς 
ἜΝ ληνας. ἐπεὶ ὁ Ἡρωδης ἀφίξομι, ἐφη 5. μῖ; μ ἝΝ αήηνων ΚΟ 
οὐ τς " σωμελέγτοντο ἦι δὴ εἰς τὸ ο τὼ Κερα ὐχῷ ϑέωτρον ὭΣ 
δὴ ἐπωνόματαλ ᾿Αγφιππεῖον ἣ “Ὡροϊόστης δὲ ηδη τὴς ἡμέρας » Ἀαὶ 
τὸ Ἡρώωδν βρχδύνοντος. ἤσχαῖνλον ὃν; ᾿Δϑηναῖοι ᾽ ὡς ἐχλυομδύης 
ἧς ἀκροάσεως, ᾿ τέχινἶω». αὐτώ ῷοντὸ " ὅϑεν ἀνάγκη τῷ ̓ Αλε- 
ξάνδρω ἐγένετο , παρέλϑεῖν ἐπὶ τίω διάλεξῳ. » ν᾽ πρὶν ἥκειν τὸν» 
Ἡώδιων" ἡ μδ δὴ διάλεξις ̓  ἔπαινοι ἧσαν τὰ ἄστεος ἜΣ ἰπολο- 
γίαν ρὸς τὸς ᾿Αϑηναίες ἡ σες τὸ μήπω «ρότεον ΦΡο: αὐτὰς 
ἀφὶ χϑαι" χε 5 ἰποχρῶν μῆκος" ̓ ΤΠαγαϑηναῖχα γὸ λόγϑ ἐπ!- 
τομῇ εἰχατο. δσταλὴς Ἢ ὅτω" τοὺς ᾿Αϑηναίοις.. ἔδοξεν ᾿ ὡς Χο 
βόμβον διε δ εν αὐτὰ ἔτι σιωπῶντος. ἐτωινεσάντων ωὐτῦ τὸ δὺ-- 
σι ΧΉ μον ᾿ μἦν δὴ γεγιχηχὺ τα χὑσόν εσις; ὃ τὰς Σχύθας ἐπανάγων 
εἰς τὴν “οροτέραν πλάνϊυυ,. ἐπειδὴ πόλιν σικῶντες νοσῶσι. χρρον 
δ᾽ ἐπισιχων βραχμι, ἀνεπύήδητ' 7 ὲ τῷ δρῦν, φαιδρῷ τῷ “προσώπῳ 
χαϑάτερ ἐυαγγέλια ἐπάγων τοὺς ἀχροωμδύοις . ὧν εἰπεὲν ἔχοι Ἵ 
“ροϊόντος ὅ᾽ αὐτῷ τὸ λόγ8 5 ἐπέστη ὁ Ἡρωδης. ᾿Αρκαδι πίλῳ 
τίω κεφαλίω σχιάζῳν, ὡς ο ὥρᾳ Θέρ; ἑιωδ εν ̓Αϑήνησιν" ἰσῶως: 
δέ σὰ καὶ ἐνδειχνύμδυος αὐτῷ τὸ ὧκ τὴς ὁδῷ ἥκειν. χα ὃ ̓ Αλέξαν- 
δρος ἔνθεν ἔλων. διελέχθη μὴ ἐς τῖο) ταρυσίαν τὸ οἰγδρος ναῖον 

| σέ- 
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σέμνῳ τῇ λέξε ᾧ ἤχ σῃ" ἐπ᾿ σμτῷ δὲ ἔθετο, ΕἾ ΤῈ βέλοιτο τὴς 

ἤδη σπεδαζοιδης κσοϑέσεω: ἀκροον 5 ΕἼΤΕ ἑτέραν αὐτὸς δδ' Ὁ 
τὰ ε ᾿Ἡρωδε ἄγω βλέψαντες εἰς τὰς ἀκροωιἥἔύυς. Φᾧ εἰπόντος 
“ποιήσ εἰν ὅπερ ἂν μι δόξῃ . Ταντες σωυεπέγευσταν εἰς τὴν ἣ 

Σι χυϑὼν ἰχρόασιν᾽ ὦ γὺ δὴ ὦ λαμ ρῶς διήςε τὸν αγνῶγα » τως 
δηλοῖ τὸ εἰρημῆδα. ϑαυματίαν ὃ ἰχ': Π ἐπεὸ είξατο χὶ οὖ Ἰοῖσδε" 
τὸς " διανοίας 9. τὸς ρὶν ἥκεὶν τὸν Ἡρώδίω λαμιαγῶς αὐτῷ 
εἰρηιῦδας., μετεχ φρίσατο ἐπιτάντος ὅτω τῇ ἑτέρᾳ λέξει, καὶ ἑτέροις 
ῥυθμοῖς, ὡς τοὺς δεύτερον ἀκροω!δύοις » Μὴ διλογ ἐν δόξα" ἐπὶ 
πελευτῇ θυ πὸ λόγε» ὦ τὴν πόλιν διαβάνλω» ὡς πνιγηρον. ὀιχὴν 
ΤύφΑῸν 5 τὸ ἐπὶ πᾶσιν ὧδε ἀνεφθένξατο" ἀνλ᾿ ὠναπέτασον τὰς πύ- 
λάς» ἀναπνεῦσι θέλων. φροσδραμων 3᾽ τῷ Ἡρώδῃ, ῶ πεξισχων 
αὐτὸν, αἰντεφε: τίασόν μὲ ἔφη" καὶ ὁ Ἡρώδης, τί θ᾽ δ μὲ Ἄλλως, εὐ τέ. 

λαμπρὼς ὅτω; ἐσιζσαντα ; διαλυθείσης ἼΣ Τὴς ἐχροάσεως » καλέ- 
σὰς ὁ Ἢ ρῶ δὴς τὰ ἑαυτὰ γνωδίμων τὸς οὖ ἐπιδόσει, ἐρώτα ποῖος 

τίς αὐτοὺς ὁ Σοφις ἧ; φυλνοιτὸ Σκχέπτῃ δὲ τὰ  Κορινϑ᾽ α.. σὺν 

μδϑ Ἢ πηλὸν ἑυρηκέναλ φήσαντος » τὸν ο) πλάςἰω ζητεῖν, "αμάκει ὁ 1 

σω τὸν ὃ Ἡρωδης. τυτὶ, ἔφη 3 ὭὩῬος μηδένα Εἰ Πης ἕτερον Ἴ- σοῦ" 

τον γα διαβάνλεις ᾽ ὡς ἀμαθῶς κρίναντο . τελδυτῆσαα ὅ᾽ τὸν 

Α΄ Ἀλέξανδρον οἱ μὲν. ἐν Κελτοὺς ῴασιν ς ἔτι ἐπιτένδλοντα " σι. δ᾽ 
ω ᾿ταλίᾳ, πεπαυμέγον τὸ ἐπισένν ον" γἢ ὧι μὲν ἑξηκοντότίω 3 

ὦ ὅ᾽ κἃ ὀχτὼ ρος τοὺς εξήκοντκ. 

ΦΙΛΟ ΣΟΦΟῚ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΔΚΜΑΙΏΝΟΣ. 

τε ὐμοίρεαν [πεοίϑα ὑὸς 5 Κροτωνιάτης ̓  ὡς αὐ τῦς ἐναρχόμε- 
νος τὰ συγγράμματος φησίν" - ’᾿ΑἈλχμοαίων Κροτωνμήτης » 

τάδε ἔλεξε, Περίϑυ ὑὸς, Βροτίνω.. ὦ Δέον. ὦ Βαϑύνλῳ ἢ 

κὐθὶ τὸς ἀφανέων «πρὶ Μ ϑνημ σαφήνειαν μὲν θεοὶ ε ἔχοντι" ὡς 

δὲ ἀνθρώποις τε μυδρεονχ» ξι ὴ τὰ ἑξὴς ̓ Πυδαγόρε δὲ ἀχροα τὴς 

ἣν" καὶ τὰ πλῶςά γε ἰατοικοὶ λέγει" ὅμως δὲ χ᾽ φυσιολογεῖ ἐνίο- 
τε Δ Κων δοχε ὅ. Φρὼ τὸς φύσιχον λόγον, συγγεγραφέναι ; δα 

θά φησὶ Φα(ζωρῖνος οὖ παντοδαπὴ ἱστοοίε. ἐφὴ δὲ κχὶ τί) ψυχίω 

ἀϑάνατον. 5». κιενενο αὐ τὴν σμμεχὼς ὡς τὸν ἥλιον " τὴν δὲ σελή- 
ἷω καϑόλε ταύτίω ἔχειν ἀΐδιον φύσν. 

{πΕ.- 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΑΞΑΧΟΥ͂. 

Ναξαρχος ὁ φιλόσοφος, Δ δηφίτης τὸ γένο;. Διομένες τῷ 
Σμυρνωΐῳ ἀκατής᾽ ὁ! Ἃ..,),, Μητροδώρῃ τὰ Χίν,, ὃς ἔλεγε, 

μὴ δὲ ἀυτὸ τῶτο εἰδέναι . ὅτι ἐδὲν δίιδε. ὅτος συσχεϑεὶς ὑπὸ 
᾿Αρχελάβ. τὸ τυράννΒ.,, ᾧ βληϑεὶς ὧν ὄλμω,, ἐττίουσετο μο- 
χλῷ ξυλένῳ " πτίοτεσζ δέ ὅδι., τὸ δίχίω πτιτάνης τύπτεοῦζ " 
ἔνθεν ᾧ πτιοτάνη. οἷα τὸ ττίοτεχζ ᾿ πτιοσόμδυος 5) ὅτος, 
ἔφη" πτίσσε, πτίοζε τὸν ᾿Αναξάρχε θύλαχον" καὶ γὸ πτίοσεις ᾿Α- 
γάξαρχον" αἰνιττόκδυος, δια φιλόσοφος δῆϑεν, τὸ σώματος μη- 
δένα λόγον ποιοῦ. ἀδλοὶ 5. Νιχοκρέοντκα τὸν Κύπρῳ τύραννον 
Φασὶν γνενέοσί τὸν ἀυτὸν τυραννήσαντα. ὁ δ᾽ ἂν ᾿Ανάξαρχος χα 
᾿Αλεξάνδρῳ: συνῆν" ὄνγτινα ομόμδοον γα θεὸν, ἐπέτρεψεν" ἔτει: 
δὴ γὺ ἐχ τῦος πληγὴς εἶδὲν οὐτῴ χαταῤῥέον αἷμα. δείξας τῇ 
ειθὶγ ρὸς ἀυτὸν φησί" τυτὶ (δὲ ἄμα ᾧ ἐκ ἰχωρ, 

--- ΟἿός πέρ τε ῥέει μαχάρεοσι ϑεοῖσι. 
ΓΡλόταρχος δὲ ἀυτὸν τὴν ᾿Αλέξανδρον τῶτο λέξαι «ρὸς τὲς φί- 
Ἅες φησίν " ἀνλὰ ᾧ ἄγλλοτε «οροπίνοντα ἀντ τὸν ᾿Ανάξαρχον, 
δεῖξαι τὸν χύλικα, ᾧ εἰπεῖν ." βληϑήτετχαι δή τις Θεῶν βρο- 
τησῖᾳ χειοί " ἐκαλεῖτο 5). διὰ τίω ἀπειϑείαν ᾧ ἐυκολίαν τὸ 
Οἰμ. ἐυδαλμονιχὸς ὁ ᾿Δναξαρχος" διὸ καὶ ὧι τὸ ῥασε διωχτὸὺς ἣν 
σωφρονίζειν. ὸ 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ. 

᾿Ναξαγόραι, τέοχαρες γεγόνασιν" ὧν ὁ ὡρῶτος, Ἡγησιβέ- 
Ἔ λυ; ἣ ̓Ευζύλε, Κλαζοιδύιος δεύτερος 5.» ἐἥτωρ ἣν Ἴσο- 

ἈρΘτεΙΘο. “. τδυτος, γέχαματιχος Ζηνοδότειος " τετχρτῦς 5 αγδόμαντο- 
ΠΟΙΟς γ). 8 μέμνηται ᾿Αγτέχονος. ὁ ὃν Κλαζοιδύιθο, «ἕδὶ ὃ διὰ- 
λαβεῖν μέλλομδυ, ἐχυςὴς ἣν ᾿Αναξιμδήυς " Αὐγ)υείᾳ καὶ πλότῳ ὦ 
μεγναιλοφροτύνῃ δικφέρων" ὅς γε καὶ τὰ πατρῷα δα χωρῆσ' αι τοὺς οἰκαίοις λέγεται " αἰτιαοϑιεὲς γὅ π᾿ αὐτὼ ὡς ἀμελὼν, τί δ)» ἔφη, ἐχ ὑμεῖς ἐπιμελείοϑσε 3 καὶ τέλος ἀπέξη " καὶ δαὶ τίω Τὰ 
φυσιχὼν εωρίαν ἣν νῦν φροντίζων ΤΜ πολιτιχῶν" ὅτε ὦ Ὡρὸς 
τὸ) εἰπόντα, ἐδέν σον μέλε, τὴς πατοίδος" ἐυρήμει,, ἔφη" ἐμοὶ 
γὺ Φ σφόδια μέλε, τῆς πατοίδος. δείξας τὸν ἔρανον. λέγεται 
Ὁ κῳ τίω Ξξέρξε διάβασιν εἴχοσιν ΕΥΜΟ ΕΠ)" (εβιωχέναλ 5᾽ ἐβδο- 
μήκον τοι δύο. ἤρξατο ὅ᾽ φιλοσοφεῖν ᾿Αϑήνητιν ἐπὶ Κανλία ἐδώ πέχοσιν ὧν " ἔνϑδᾳ ᾧ φασὶν ἀυτὸν ἔτη διάτοίψχι τριάκοντα" καὶ 

τῇ» 



Α 59 
τέλος ἀποχωρήσας εἰς Λάμψακον ,) ἀυτύϑι τὴς τὰ βίᾳ ληξεω; 
τετύχηκεν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΓΑΠΙΌΥ. 

᾿Γάτιος ὃ φιλότοφος ᾿ ᾿Αϑηναῖος τὸ γένος. μῷ [Τρόχ λον 
ἐποιχόμῆνον αὐτὸ Μαρίνῳ., ὃς ἐθαυμχζετο ἐπὶ φίλομα- 

θίᾳ ἀποοιὼν «προςολὴ δυσεπηβόλων. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΑΞΙΜΑΙΝΔΡΟΥ. 

Α Ναξίμανδρος Πραξιάδε, Μιλήσιο; 5 φιλόσοφος συγγενὴς 
ἃ ἀχεςὴς ᾧ διάδοχος Θάλεω. ἐφαάσκεν ἄρχίω σοιχεῦον 

'τὸ ἄπειρον Ἢ διορλζων ἀέρα, ἢ ὕδωρ. ἢ ἀδλο τι" καὶ τὸ μὲν μέρη 
διαβάχλενν. τὴ δ πὰν ἀμεταβλητον Ἐῆκ᾽ ᾧ τίω γὴν ὧν μεσαι- 
τάτῳ χει 9, κέντρῳ ταξιν ἐπέχεσαν;, ὅσταν σφαμροειδὴ " τίω τε 
σελήνϊοω ψδυδοειδὴ χσ) ἀπο ἡλίϑ φωτίζεοῦζ" ἀλλὰ Φ τὸν ΛΙΟΥ 

ὃκ ἐλάττονα. τὴς γ: ἢ χκαϑαρώτατον πῦρ. ὅτος “ρῶτον ἰσημε- 
δίαν ἕυρεν, ὦ ὡρολογ εα αὶ τροπάς " γνώμονὰ τε εἰσήγαγε γ καὶ ἔτη" 
σεν ἐπὶ ΦὮ σιχιοϑήρων ω Λακεδαίμονι. χ4) σφαλραν αἰῤτεν κα 4155 

-ᾧ ὅλως γεωμετοίας, κσοτύπωσιν ἔδειξεν. : ἔγραψε 4 ζο 
᾿ρεω » Ὁ, ἀπλανὼν δ μίω ἀλλὰ καὶ ρῶ τος ἐτόλμησε τὴν 
ὀικαμένίω ο» πίνακι σράψαι. ἐτελόύτισε 3) ἑξηκοντότης , ἀκμά- 
σὰς ᾿ ρα Ὁ ΤΠολυχράτίυ» τὸν Σάμπ τύραννον. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ. 

Δ ̓Ναξιμένη: ᾿Ευρυτράτϑ, Μιλήσιος, καὶ ὅτος φιλόσοφος, μα: 
Θητὴ» καὶ διάδοχος ᾿Αναξιμάνδρυ τῷ Μιλησίδ ; ἰργίω τὸν 

«ζερα, 5 χα) τ ἀπειρον εἶπε" χινείον δὲ τὰ ἀσρὰ ἔχ ασὲρ γῆν 
ἀλλο περὶ γὴν" ὅτος τὸν βίον κατίσρεψε περὶ τίω Σαρδέων 
ἄλωτιν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ. 

᾿Ντισϑένης ὁ φιλόσοφος, τὸ γένο; ᾿Αϑηναῖος γ, καταρχ ὰς 
ἀἰχϑτὴς ἣν Γοργίε τὰ βήτορος " ὅϑεν τὴ ῥητοοικον εἰὸος ον 

τοὺς διαλόγοις ἐπιφέρε: “ ᾧ μάλιστα ὦ τὴ οἱ ἌηὉ εἰᾳ κὶ τοὺς Ὡγο- 
τρεπτικοὶς ἴ ὕςερον δὲ παρέβαλε Σωχράπι. κὶ τοσἕτον ὠνατο αυ- 

τὰ, ὦτε παρήνει τοὶς “μαϑηταὶς γενέ ἕο ἐἀυτώ “ρος Σωχράτην 
συμμεϑητας" οικὼν τε ὦ [᾿ραλεῦ, καθ᾽ ἑκάσίω, ἡμέραν Ίἐς ὙΠ: 
ταράκοντα σαδίϑς ἀγίων, ἤχυσε Σωχράτας" παρ᾽ ὃ καὶ τὸ Καρπριχον 

λά- 
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ἀῶ Ὁ τὸ ἀπαϑὲς ζηλώτας, κατῆρξε «ρῶτος τὰ χυυσισμὲ " 
ὦ ὅτι ὁ ποῖος ἀγαθὸν σιωέςησε διὰ τὸ μεγάλῃ Ἡραχλέως 
ἃ τὸ Θεῦε" τὺ δὲ, ἀπὸ τῷ Ἑλλήνων" τὸ δὲ. ἀπὸ Τῷ βαρ- 

ξἀρώ» ἑλκύσας. διελέγ. ἔτὸο ὃ οὐ τῷ Κυνοσάργνει γυμιασίῳ, μι- 

κρὸν ἄποθεν τ πυλῶν " ὅϑεν λέγεται "ἃ τὴν κυνικὴν ἐντοῦ ϑεν 
ὁνομαϑῆναλ᾽ αὐτός τε ἐπεκαλῶτο ἑπλοχύων. καὶ ἡ “Φρώτος ἐδίτλω- 
σε τὸν τρίβωνα. καϑά φησι “Διοκλῆς το νι αὐτῷ ἐχεῆτο 

βάκτρον τε ἀνέλαβε κὶ πῆραν" «πρῶτος δὲ ἥπσλωτε καὶ ὅσον νηὶ 
Ἴζτον μόνον ὧμ πάντων ΤΩ Σωχρατιχὼν Θεόπομτο:, ἐπαιν ες "χα 
φησὶ δ}ὲινόν τε τὴ οὐδὲν: ὁμιλίας ἐμμελὲς ὑσαγαγένις, πανϑ 
ὁντινὰν. δῆλον ὁ᾽ ὧι τω οὐτῇ συγγραμμάτων . ῷ ἐκ τὸ Συμ- 
ποσίν Ξενοφῶντος. ὅτος Ὡ τὸ; αἰνδρω )εττάτης στωϊχῆς καῦρξε, καὶ 
τῆς Διογένες ἀπαϑείας » κχ τὴς Κράτητος ἐγκρατείας . ἡ τϑὴς λῇ: 
γῶγος καρτερίας ἡγήσατο, ὑποθέμενος τὴ πόλει: τὰ σεμέλια. ὃ 
Ἀὶ Ξενοφῶν ἥδιστον (0 ἘΣ δ διε Δητθὶς ὁμιλίας φησὶν ἄυτον; ἐγ- 
κρατέσατον δὲ δὲ τὰ ἀλλα. φέρονται δ᾽ ἀντ συγγράμματα 
αὐξα' διαφόρων «ποθέσεων, τόμοι δέκα. ἐτελεύτησε δὲ ᾿Αϑήνῃτ 
σιν; ἐβδομηκοντότης γγυόμῆδ)θυ. 

ΠΕΡῚ ᾽ΑΚΥ͂ΛΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, 

ὍΝ 

᾿Κύλας. φιλόσοφθ» " ἔγραψε σχόλια Δοχγικαὰ περὶ συὰ- 
λογισ δ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΛΕΞΑΙΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ᾿ΑΙΓΑΙΌΥ, 

᾿Δέξανδρος, ᾿Αηγναῖος, φιλόσοφος περιπατητικὸς, διδάσκα- 
λΘ. Νέρων. ἅμα Χαιρήμον, φιλοσόφῳ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

᾿Δκιδάμας, φιλόσοφος. ἀπὸ Ἐλέας τὴς ᾿ΔΑσίαα. Διοχλέες 
ὑὸς 5 μεσικοὶ γεγφαφότος » μαθητὶς Γοργία τῷ Λεοντίνε. 

λ 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΜΜΩΝΙΌΥ, ΤΟΥ͂ ΚΑΙ ᾿ΑΛΕΞΑΙΝΔΡΟΥ. 

ἽΜκμωνιος, φιλόσοφος. ὁ καλέμε!θ. ᾿Αλέξανδείθο " ὅτος 
διεδέξατο τίω σιχολίωῳ ’Αριστάώρχϑ,» Ὡγρο τὸ μογαρχῆσαῖ 

τὸν ᾿Αὐγῦςον. 

ΠΕ- 



Α 

ΠΕΡΙ ᾽᾿ΑΠΟΛΛΩΝΙΌΥ ΤΟΥ͂ ΤΥΔΝΕΩΣ. 

ἽΠΠΟΝ λωνίος Τυανεῦς 5 φιλόσοφο:, ἐπὶ ΚἈαυδίᾳ καὶ Γαΐα ἃ 
Νέρωνος . μέχει Νέρβα : σωμέτοαξε πλετὰς, ἢ περὶ ϑυ- 

σιὼν, διαϑδήκίυ., χρησιμϑς.» ἐπιστολεὶς, {{υϑαγόρα βίον, καὶ ἄλλα 
ποΐλά. 

ψῃ δ. 

ῬΕΕΈΘΡΕΣΣ 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΠΑΎΡΟΥ ΤΟΥ ΗΊΟΡΟΣ, 

᾿Ντιπαήρῳ πα]εὶς μὴ ἣν, Ἱεράπολις, πατὴρ ὃ “Ζευξίδημος, 
ΤᾺ ἐπιφανεςάτων. ᾿᾽ΔδόκανΒ ᾽ς Πολυδέυχες ἄχος ἧς δυύ- 

μῆνος. ἀπὸ τὸ ["ολυδεύκες μάνλον ἥρμοςα,, τὰς ὁρμὰς τ γοῆ- 
μάτων ἐχλύων τοὺς τὴς ἑρμηνείας ῥυθμοὺς. ἀκιοασάμδιο; 5) χαὶ 
Ζήνωνος τὸ ᾿Αϑηναίε » τὸ περὶ τέχυΐω, ἀχοιβὲς ὁμείνα ἔμαθεν. 
ἀὐτυσιχέδιος 5 . ὧν, ἐδὲ Φροντισ μάτων ἠμέλει» αν Ολυμτια- 
κἄς τε διγει ὲ [Ταναϑηναϊκές. ᾿ὴ εἰς ἱσοοίαν -χ ΣΕ βήρε τὸ βα- 
σιλέως ἔργα ἔλαβεν “ ἐφ᾽ ὃ μάλιστα ταὶς βασιλείοις ἐπιτολαὶς 
ἐπιταχ 5 εἰς ὲ λαμωρόν τί ὧν ἀυτχαὶς ἤχησε. ἐτελεύτησε 5, ἐξη» 
χκουτότης.υ ὦ ἐτάφη ὁιχοι. 

ΠΕΡῚ ΑΠΟΛΛΩΝΙΌΥ ΤΟΥ ᾿ΑΘΗΝΑΙΌΟΥ ῬΗΎΤΟΡΟΣ,, 

Α ἀλδὼ ὁ ᾿Αϑηνυῖος.. ἵκανος τὰ διχανικὸ, Φᾧ τὰ περὶ 
μελέτίω ᾿ μεμπτὸς ἐπαίδευσεν ᾿Αϑήνησι ᾿ χαθ᾽ Ἡρα- 

κλείδίω τε. τὰ τὸν ὁμώγυμον; τῷ πολιτικὰ ϑρόνυ οεςως ἐπὶ 
ταλάντῳ- διαωρεπῆς ὃ κὶ τὰ πολιτικὰ γδυόμῆι(θυ , ἔν τε Ὥγεσ- 
δ εέαις ὑπὲρ ΤῸ μεγίτων ἐωρέσβευτεν; ἐν τε λετϑργ ας ., ἃς 
μεγ τας ᾿Αθηναῖοι νομιίζεσι" τὶν δὲ ἐπώνυμον » 14) τίω ἐπὶ τω 
ὅπλων. ἐπετράπη. ὦ τὰς ᾽ξ ἀναχτύρων. φωνος . ἤδη γηράσχων., 
Ἡρακλείδε, ῷ Λογήμε. λὶ Γλαύχϑ, ἃ, ΤῊ σποιότων ἀξιαγαίστων; 
ἐυφωνίᾳ μὴο ἀποδέων, σεμνότητι 3... τ μεγαλο, τρεπείᾳ ᾧ χόσ- 
μῳ “Ἔρος! πο)γεὶς δοκῶν τ ἄνω. Ὡρεσ'βεύων 5, ὖϑα Σεβῆρον 
οὐ Ῥώμῃ τὺν ἀυτοχράτορα ἐπεϑύρὴ γος Ἡραχλοίδ ζω τὸν σο- 
φιςσΐω τὸν υὐσὲρ μελέτης ἀγῶνα. καὶ ἀπῆλθεν ὁ ὁ μὴ. τὴν αἰτέλεταν 
"ΤῊ ὁ 5, ᾿Α πονλώνιος . δῶρα ἔχων ᾿ διαδιδόγτος ὃ. τὸ 
Ἡραχλεδν λόγον ὅκ ἀλη θη αὗσερ τὸ ᾿Απονλων ἢ ὡς ἀυτίχα 

δὴ βαδιν δύ ἐς Λιβύην ς ἡνίκα Λεπτίνης ἣν αὐτοκράτωρ ἐκεῖ, 
ᾧ τὸς δ ἁπάσης γὴς ἀρετὰς σμυἣγες καὶ ρος ἀυτὸν εἰπόντος" 

ὥρᾳ 
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ὥρα σοι εἰναγιινώσικειν τὸν “ρος Λεστίνίω, σοὶ μδὴ ὃν ἣδ᾽ ὃ 
᾿Απονλώνιος, ὦ γὺ δὴ ὦ ὑπὲρ τὴς ἀτελείας ᾿γέγατΉ. βαλξ(ί- 
δα μὲ δὴ τὰ λόγι ὃ ᾿Αποϊδνώνιος ὧμ τὴς ᾿Αδεοκανὰ ἰδέας βέβλη- 
᾽. ἀτε δὲ ἀ οἰκροατὴς γϑυόμδυος" α΄ δϑολλάττει δὲ ὅμως ἐς εἰν 
μὲς ἐμμέτρας 7ὲ5 αὶ ἀναπαίοντας. ἐπλόύτησεν πολὺς οὖ τῷ 
᾿Αϑηναίων δήμῳ πνεύσας, πἰοὶ τὸ πέντε ᾧ ἑξζδομήχοντα ἔτη. 

ΠΕΡΙ ᾿ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ. 

᾽Ντίοχος ΤΗΣ ῥήτωρ. ὲ σοφιςῆς . τὸ μὲ εἰς πατέρα, ἦχον , 
ἐπιφανέςτατος ἢ ἦν ἈΠ τὴν ἡλικίαν " τὸ δὲ εἰς διδασχάλες, 

ὦ παίδευσιν. Φανερώτατος τῇ ἙΝ ηνιχδ. ᾿Αφιτοχλέης μῆ) γὸ 
ἤκϑσε, πουὶς ἔτι" Χρής δὲ, ἤδη ξυνιείς" όθεν «ἀπ᾽ ἀμφοῖν. ἐχρά- 
τεῖ. τὴν γλῶτταν ἀττικίζων τε κἀκ περιξολὴς ἑρμηνεύων ̓  εἰσὶ 
δ᾽ ὁι οἰχροατὴν αὐτὸν Δαρδονν τὸ ᾿Αοσυρίᾳ βεβαιῦσι, κὶ ροϊ ὁντις 
εἰς μειράχιον Διονυσῖα Μιλησία 9 κατέχοντος ἤδη τὴν Ἐφεσίων. 

φρονιμμώτοι τος δ΄ οἰνϑθρώπων γγυόμδιος, διέβανλεν ὡς μειρακιῶδες» 
ἶνα αὑσερεωραχως εὐυτὰ μᾶνλον: ἢ λεπόμδουος φαίνοιτο" τὸ 1ϑ᾽ τε- 
ε᾽ μελέτας ἐδκλογιμώτχτος ἣν" ἀσφαλὴς δι γὺ ἐν ταὶς Ὃ ζῆν 
μα “Ὁροηγ,μδδαις ΤΩ ὑσοθέσεων᾽ σφοδρος ὅ᾽ ὦ τοὺς χατηγτθθλαλς, 
ἢ ἐπιφορυὴς " ἐυτογεπὴς ᾽ τοῖς ἀπολογίας, ἃ τῷ ἡϑικὼ ἐοκύων᾽ 
ἢ καϑάπαξ τὴν ἰδέαν τῇ λόγα, δικανικὴς μδὲ σοφιστικώτερθυ, 
σοφις ἰκὴς Ὁ ̓ διχανικώτερος. Φ τὰ πάϑη ἀράσὰ σοφιςὼν μετε- 
χειθίσατο " δ, γὸ μονῳδίας ἀπεμήκυνεν ᾽ ὅδὲ Θρῆνος Δὐϑδοκειμές- 
»8ς ΓΝ ἐβραχυλόγει αὐτοὶ σι διανοίαις Ἀόγε χρεέττοσιν, ὡς 
ὧκ ΤὌἼ οὐτὸ συγγραμμάτων δηλϑΊαι. 

ΠΕΡΙ! ᾿ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ ΤΟΥ ΡΉΤΟΡΟΣ. 

᾿Νδοχίδης., ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ τὼν “ωρωτευόντων δέχα,, εἷς" 
ἧ 

ὑιος ΔΛεωγόρε - αἰ πόγονος Τηλεμάχμ τὰ ᾿Οδυοτέῳ; κα) 
ΝΝαυσικάας. ὡς φησιν ἝΝ Αανιχος. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΔΡΟΜΑΧΟΥ. 

᾿Νδρόμαχος Νιεαπολίτης. ὧκ Συρίας φοφιςτὴς,, ὑὸς Ζωνὰ. 
᾿ 9 ͵ , , Ἁ τῷ 

ἢ Σαβίνῃ " ἐπῳωίδόυσε χὉ ΝΙικομηδείαν. ἐπὶ Διοκλητιανὃ 
βισιίλέως, 

1Π:- 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΔΡΟΥΓΩΝΟΣ. 

ΝΜ ὧν Αἰνδρωνθυ.. ᾿Αϑηναῖθυ ῥήτωρ ὦ δημαγωγὸς, 
) 

μιϑητὶς Ἰσοχράτυς. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΦΩ͂ΝΤΟΣ. 

᾿Ντιφῶν Σοφίλυ. διδασχάλι λόγων ῥητοσιχὼν . ᾿Αϑηναῖος. 
{4} ε ᾿ τὸ ε Ὁ δ . ᾿ 

ὅ τος ῥητορικίω ἐκ ὅπτὸρ ἑυρεῖν λέγεται γ. ἢ ἐυρημδυίωυ) ἀυ- 
ΝΦ ᾿ -- “,“1 Ὁ τυ ᾿ ᾿] β .Φ ᾽ τὶ , Ἵ Ἁ ͵ 

ξῆσαι" Ἦρξε 3 τὰ διχανιχ χαραχτῆρος μῷ Τοργ ιν τὺν Δεοντί - 

ον χαϑάπτεται δ᾽ ἡ χωμωδία τῷ ᾿Αντιφῶντος. ὡς δεεν ὃ τὰ δὲ- 
ς -Φ, Ὁ ῇ » ͵ 

χανικὰ, ᾧ λόγο: χὸ τῷ διχυΐκ συχκειμῆθος ἀποδιδομδῦὺ ποᾺ- 

λὼν χρημάτων, ἀυτοὶῖς μίλιγα τοὺς χινδιι δύσι" λέγεται 5 Θύ- 
᾿ ν᾽ οϑ τ ! ᾽ Ὁ 3 

χυδίδυ γυέοῦ διδάσιχα Ὁ." ἐχαλῶτο 5᾽ Νέστωρ, ἐπὶ τῷ περ 
Ξ ᾽ “Ὁ ϊ φ΄ ἢ - ονὴν 

παντὸς ἂν εἰπων πέσω. ἀπέθανε περὶ Σικέλιαν. ὅσο Διονύσια 
τῷ τυράννμ᾽ τος δ᾽ αἰτίας ἐφ᾽ αἷς ἀπέϑανεν Κ ᾿Αντιφῶντι μᾶλ- 

ἊΝ δἷ 7 “ ἢ ἈΝΕ ΙΣΙ Ὁ ΉΝΝ τὰ 

Ἅον ἢ ΦΔιοιυσίω «ροσφάφυτι  διεφάυλιζε γὸ τος τὸ Φιονυσὶς 
πο 9, ὑτ » τοῦ ὁ ὦ 3 Ὁ Ἀν» ᾿ο ΩΣ 

τραγνῶδίιας ἐῷ αἷς εἐζεενος ἐφρόνεν μεῖζον 9 ἢ ἐπὶ Τὼ τυραν» ει} - 
,“,“εἯἷἯ,Γ7 “ἢ [] 7 " ἣ ρ΄ ͵ Ὁ » Ἢ] τὸ 

απϑδάζοντος 5᾽ τῇ τυραν» πεοὶ ἐυδυείας χαλκᾷ, ὦ ἐρομδνα τὰς 
Ψ Υ οϑ ᾿ ᾿ ν λ ῇ 

παρόντας) τίς ἥτειρος, ἢ νῆσος.» τὸν ἄριστον χαλχον Φφύυεῖ, πεϑι- 
τυχῶν ὁ ᾿Αντιφῶν τῷ λόγω, ἐγὼ ἀδίτον. , ἐΦῊ 9» τὸν ᾿Αθήνησιν. 
-- ᾿ : .ε ᾿ 5 ἥ ΓΟ »᾿} ἯΝ ΩΝ 
5 γεγόνασιν οἱ ᾿Αρμοδίν ὦ ᾿Αδιςογείτονος εἰχόνες " ἐπὶ μὴ) δὴ 

τς ᾿ - «-- ἡ ᾿ ͵ δέν ᾿ 

τὔτοις, ἀπέθανεν" ὡς ὑφέρπων τὸν Διονύσιον, ᾧ τρέπων ἐπ᾽ αὐ - 
) 

τὸν τ; Σιχελιωτας. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΔΡΟΚΛΕΙΔΟΥ. 

Νδιοχλείδης, ὁ τὸ Σιωεσίν τὰ Ληδὲ τὸ Φιλαδελφ ἕως 
ὗιος, ἐπὶ [Πορφυοία τὸ φιλοτόφε ἐδίδασκεν, ἐπειδὴ μέ- 

μνηταῖ ἀυτᾷ οὐ τῷ περὶ τὸ ἐμποδὼν τεχνολογὼν.. 

ΠΕΡῚ ΑΠΟΔΛΩΝΙΟΥ͂ ὝΙΟΥ ᾿ΑΡΧΕΒΟΎΛΟΥ. 

ἼΠονδώνιος ᾿Δρχεξύλυ., ἢ ᾿Δρχεζίψ, ,), ἔγραψε πεοὶ λέ- 
ἕξεων Οἷ μηρικῶν κ᾽ «οιχεῖον. 

ΠΕΡῚ ᾽᾿ΑΓΑΘΙΌΥ. 

Ἰαϑίας. σχολαστικὸς Σμυρναῖος. τίω μῖ' ΤΙροκόπιον τος 
εἰν συμέγραψε ᾿ σιωέτεξε αὶ ἐμμέτρα βιξλία, καὶ κατκ Ἀογνα- 

Ἢ 
Ν Ρ ν᾿ 

δίω., τά τὶ καλύμεναᾳ Δαφνιακὰ » καὶ τὸν κύκλον ὯΜ νέων ἐπι- 
7 το ᾽ Ὁ ᾽ Ὶ ᾿ ἤ 

αραμμάτων, ὧν ἀυτὸς συνῆξεν ὁμ ΤὮ κ᾿ καιρὸν ΤΟΙ Δ. σαυήκ- 
2 μα- 
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Ὁ δὲ ΠἸαυλῳ τὼ Σιλετιαρίωῳ, κἡὶ Μακεδωνίῳ τῷ φάτω, τὰ 
Τριξ ἐμανῷ, ἐπὶ Ὁ) ᾿Ιντινιανδ χρόνων. 

ΠΕΡῚ Α᾽ΛΕΞΙΔΟΣ ΤΟΥ͂ ΚΩΜΙΚΟΎ. 

Αἴ “Λεξις Θύεῖδο. κωμιχός " ὅςις “ρότερον, Συξασς ἐκαλεῖ- 
, ἐδίδαξε δράματα ἜΜΕ. γέγονε πάτρως Μενάνδρα τὸ 

κωμικᾷ "ἔσχε ὕιον Στέφανον ἃ ὀυτὺν κωμικόν. 

ΠΕΡῚ. ᾿ΑΛΚΑΙΌΥ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ͂,, 

᾽Λχαῖθυ,, ᾿Αϑηναῖος τραγικὸς " ὄντνα Θέλϑσι πυρὼ 1ὸν 
τραγικὸν γεγονέναι. 

ΠΈΡΙ" ᾿ΑΔΙΚΑΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΚΟΩΜΊΙΚΟΥ,. 

᾿Λχαῖος 9 ὑφ τ κωμικὸς τὴς ἀρχαίας κωμῳδίας 9 
ἔγραψε δράματα δέκα. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΛΚΜΑ͂ΝΟΣ. 

᾿Αχμᾶν Λάκων, ἀπὸ Μεοτόας, λυοιχὸς » ἐυρέτῆς ΤῊ ερω- 

τιχῶν μελὼν. ἔγραψε βιβλίᾳ ς μέλη, ὦ "λολυμβωσας 9 
“ρῶτος ἐιτήγαγε τὸ μὴ ἑξαμέτροις μελῳδεῖν. κέχρηται Δωείδι 
διαλέκτῳ, ὡς Λαχεδιαιμόνιος.. 

ΠΕΡῚ ᾿ΔΑΝΑΚΡΕΌΝΤΟΣ, 

᾿Ναχρέων Τήϊος 9. λυριχκός " ἔγξαψεν ἐλεγεῖα Ν ΤΙΝ Ἴαδι 
πάντα διαλέκτῳ, ἡτοῖ παροίνια μέλη γ ὦ τὰ χαλόμδυα Α΄- 

γαχρεῦγτεια. 

ΠΕΡΙ ᾿ΔΑΝΑΞΑΝΔΡΙ ΔΟΥ. 

᾽Ναξανδρήδης ᾿Αγαξάνδρε, ἹῬόδιος ὧκ Καμείρα γέγονως ὰ 
ὦν τοὺς ἐγώσι Φιλίππε τ Μακεδόνος " ἔγζαψε δράματα 

ξ.," 14) Ὡρῶτος ὅτο; ἔρωτας ᾧ παρϑένων φϑορὰὼς ὁ χαμῥμίαρος 
εἰσήγαγεν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΑΞΙΉΠΟΥ. 

ἽΝαξέσχος . κωμικὸς τὴς νέας κωμῳδίας, ὕκμασεν ἐπὶ ᾽Α,» 
τιγόνα ᾧ Δημητρί τὰ ΠΡ κατ ὸ 



Ἂ, όι 

ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ. 

᾿Ντίμαχο: Κολοφώνιος " ὑιο: Ὑπάρχν : τοοίητὴς κ γραμ- 

Δ καἼικο: ᾿ γέγονε (0 τὸ [Πλάτωνος καὶ ἕτερος ᾿Αντήμως 

Χο: Ἡλιοτολ ἔτης » ἀπ᾿ ᾿Διγύπτε ,) ὃς ἔγραψε Κοτμοποιΐαν τ 
ἔπεσιν ἡρωϊκοὶς. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΦΑΙΝΟΥΣ ἸΟῪ ΚΩΜΙΚΟΥ". 

᾿Ντιφανης » Συρνυλος . χωμικός " Ἢ Ὧν Διονύσιον . Ῥόδιος 5 
τὴς μέσης κωμωλίας. ἔγραψε κωμῳδίας τξέ" ὁ 5". σπ'. 

τοῦδα ἔσχε Στέφανον ἃ αὐτὸν κωμικόν. τελδυτὰ εἰν Κίῳ, οδ΄ 
ἐϊῶν ὡπάρχων., κατά τινὰ τύχω ἀπίῳ βληϑείς. ὦ ἕτερος 
“Αντιφάνης ᾿Αθηναῖος χωμιχοὸς . γεώτερος τῷ ["αναιτίῳ ᾿ χαὶ ἀλ- 
λος» Καρύστιος χωμικοὸς γ) ἔγραψε κωμῳδίας Ἃ: δὲ δὲ. πεν- 
Ὥχοντα « 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ. 

᾿Πονλόδωρος» γελώο;, χωμιχὸς, συύγχρονος τὸ κωμιχἕ Με- 
νανδρδ " δράματος αὐτὸ Φέρονται; Δευτοποιὸι. ἱἹέρεια, 5) ̓Α- 

ποχαρτερῶν 5 ἢ Φιλάδελφοι, ᾿Αἰσσχίων, Ψευδέας») Σίσυφος, ἴρὰμ- 
ματύδεεπνος « 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥΤ ἙἘΟῪ ΣΟΛΛΕΏΩΣ. 

᾿Ποδλώγιος, ᾿Αλεξανδρεῦς» ἐπῶν ποιητὴς διατρίψας ὦ Ῥώ- 
δὼ ᾿ ὑιὸς Σονλέως, μαϑητὴς Καννμμάχε;, ἐπὶ Ετολεμαίς 

τὸ Ἐυεργέτυ, διάδοχος ᾿Ερατθϑένας γ χαὶ ᾿Ευφόδίωνο;, χαὶ Τι- 
μάρχξ.- ἰ 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΟΥΣ. 

᾿Ποδλοφάνης ᾿Αϑηναῖος. χωμιχὸς ἀρχαῖος. δροματα αὐτὸς 
; Δάλις , Ἰφιγέρων» Κρῆτες. Δαγάη, Κένταυροι. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΎΥ. 

ΠΠΟοΝΧΑόδωρὸς Ταρσεὺς , τραγίχος “ δράώματχ ἀυτὰ ᾿ ᾿Αχαν- 
ϑόπληξ, Τεκτοχτόνοῦ . ᾿ἰχέ]δὲς ; ᾿Οδυχτεὺς,, “ἜΝ ληνες 

Θυέςης. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΑΤΡΟΥ, 

ἼΡατος; Σολεὺς. τὴς Κιλιχίας » ὑδιὸς ᾿Αϑηνοδώραᾳ,, ἀἐκυξὴς 
ἐγδμύετο Γραμματιχ μὲν τὰ Ἐ᾽ Φφεσία. Μενεχράτυς, φιλοσό- 

φε δὲ Τίμωνος . χαὶ Μενεδήμα » ἐπὶ ᾿Αντηνόνῃ βασιλέως Μα- 
χεδονίας “ σύγχροιος ᾿Ανταγόρᾳ τῷ Ροδίῳ., χα) ᾿ΑἈεξανδρῳῷ τῷ 
᾿Αἰτωλῷ., ἐποποιός . σιωέταξε ξιβλίᾳ 7χῦ τα " τὰ Φαινόμδυα "Ὕ μνὲς 
εἰς Πᾶνα Σπονδοφόρας  [Παἰγνια" ᾿Αςσρολογίαν, καὶ ̓Ατροῦ ἐσίλρ᾽ 
Σύνϑεσιν φαρμάκων ἰατρῶν ἐπιτηδείδυ" ᾿Αγθρωπογονί δ᾽" ̓ 'Ἔπιϑυ- 
τίκον εἰς Θεοιροποῦ, εἰς ᾿Αντίγονον "᾿Ηϑοποιΐας» ἐπιτολάς " ᾽Ετι- 
οφάμματα εἰς Φίλνν τὴν θυγατέρα ᾿Αντιπάτρε, γιωσΐκαᾳ δὲ ᾽Α»- 
τιγόνα" ᾿Ανατομῖω) εἰς ΓΙχυτανίν τὸν Μαχεδόνα "᾿Επικήδειον Καὶ εομι- 
(ρότε " Διόρϑωσιν ᾿Οδυοστίας " ̓Ετιςολας, ὁμοίως χαταλογάδίω.. 

ΓΡΑΜΜΑ͂ΤΙΚΟΙ". 

ΠΕΡῚ ἼἌΒΡΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂.. 

ν᾿ ἼΒρων, γραμματικὸς, Φρυξ, ἡ Ῥόδιος. μαϑητὴς Τρύφωνος " ἐσοφί-- 
σόυσεν ὧν Ῥώμῃ. γέγονεν ὧκ δόλων) ὡς φητιν Ἕρμιππος - 

» ΠΕΡῚ ΑΚΥΛΟΥ. 

 ς φξαμματικὸς. ᾧ μεσικός. 

ΠΕΡῚ" ᾿ΑΛΕΞΑΙΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ,. 

᾿Δέξανδιος, ὁ Μιλήσιος, ὃς ᾧ ΤΠολυΐσωρ . καὶ Κορνίλιος 
ὲ Γραμματιχὸς, ΤῊ Κράτητος μαϑητῶν. σιωωέχραψε βιβλίᾳ 

εἰοιθαξδ᾽ χρείττω" καὶ περὶ Ρώμης βιβλία πέντε. οὖν τύτοις λέγεις 
ὡς γυνὴ γέγονεν Ἕ(ραία Μωσὼω, ἧς ὅδι σύγγραμμα ὁ παρ 

ἢ Ἑβραίοις νόμος. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΔΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑἸΤΩΛΟῪ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

ἀρὴμο τρμ ᾿Διτωλὸς, γραμματιχός " ὧκ ΓΙ Ἀευρῶνο; 5» ὕιος 
Σατύρε ὦ ΣΊρατοκλείας., γραμματικὸς “ ἔγραψε ᾧ τιρα- 

γωδίας, ὡς καὶ Ψ ἑπτὰ τραγικὼν ἕνα χοιθῆναι, ὄιπερ ἐπεκληθη- 
σαν ἡ ΤΠλωὰςς 

ΠΕΡΙ ΑΝ ΤΕ ΟΤΌΣ. 

͵ ΝΠ Νηρ ὼς » ὁ ᾧ ᾿Ατοχλώνος, Α΄ λεξζανδρεὺς γραμματικός" ἐς 
τον 
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παΐδευτεν ὧν Ῥώμῃ ἐπὶ Κλωυδίϑ, 18 μετὰ Γάϊον βασιλεύσαν- 
σῦς φέρονται β βιβλίᾳ πεοὶ Γραμμα]ικῆς. 

ΠΕΡΙ ᾿ΑΠΙΌΝΟΣ.. 

ων ὃ Τλεσονίχῃ, ὃ ἐπικληϑ εἰς Μόχϑο:, ᾿Αἰγύπτιος" 
Ἂν δὲ Ἑλιχώνιον 5 Κρὴς : γίαμματιχός" μαθητὴς ᾿Απολ- 

Δωνία ἂν ᾿Αρχμβίε" ἡκηκόεε ὦ ᾿Ευφράνορος γηραιδ χα) υσὲς 
ἑκατὸν ἔτη γεγονότος " Διδύμε δὲ τὸ μεγάλε ϑιρεπτύς. ἐπαΐδευ- 
σεν ἐπὶ Τιβερία Καίσαρος . ῷ Κλουωυδέν ὦ “Ῥώμῃ " διάδοχ Θ. 
Θέωνος τὸ Τραμματιχὃ ὼ σύγγχονος Διονυσίᾳ τῷ ̓ Αλιχαρνατ- 
σέως. ἔγραψεν ἱπορίδν κατ᾽ ἐϑνος, αὶ ἄνλα τινζ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ. 

ἸΠΓονλόδωρος . ᾿Ασκληπιάδα, »μαμματικὸς, εἰς ΥΜ Ἴὰδ Τ|ὰ- 
ναιτίᾳ τὰ βοῦν φιλοσόφυ, χ, Αδς. ἄρχε τὸ γραμματι- 

χκἃ, μαϑητῶν. ᾿Αϑηνοῖθυ τὸ γένος. Ἦἤρξε δὲ ρῶτος ΤΊ χαλε- 
μων Τραγιάμβων - 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ᾿ΑΠΟΛΛΩΝΙΌΥ. 

[ΠοΝλώγιος ᾿Αλεξανδρεὺς . ὃ χληϑεις Δύσκολος, πατὴρ Ἥρως- 
Ἵν διαν τὸ Τεχνογράφε Κ᾽ δαιμονία τὴς Ἐραμματικῆς " ἐγρά- 
Ἅψε “δὴ μεφισιμὲ τὰν τὸ λόγε ΜΈΡΩΥ (βλία δ' - «ἕξι βήμα- 
τῦς . ἤτοι ῥηματικὼν ἐν βιβλίοις ἐ ̓ πε ΤΩ εἰς μι ληγ ὄντων 
βημάμ. παραγώγων βιβλίον ἐν" πεοὶ ῥημάτων, ἤτοι! δνομμας' ἰχον ἔγ' 
“ὅδ ὁνομάτων χὺ διάλεχ τον" περὶ τὴς οὖ ϑηλυχοὶς ὁνόμασιν 8- 
ϑείας ἔν" περὶ παρωνύμων ἔν πεϑλ συγχειτιχῶν . ὦ περὶ δια- 
λέκτων Δωράδος ᾿ ᾿Ιάδος. ᾿Αἰολίδος. ᾿Ατϑίδος “ περὶ οχημάτων 
Ὁμηρικὼν " περὶ χατειψευσ μδύης ἱτοορίας" πεοὶ παϑῶὼν᾽" πεδὶ τὅ- 
γῶν κατηναγχασ μλύων βιβλία β' ’ πεεὶ τόνων σκολιὼν βιξ( λίον 
ἐν" τσερδὰ φγοτῳδιὼν ἐ" περὶ σοἰχείων » περὶ “ροϑ έσεων ᾿ ἔπει 

διαφορεμδήων . πεοὶ τὸ τίς" περὶ γενῶν " περὶ πυδυμάτῇ " 
κτητιχῶν᾽ περὶ συζυ)νίας. 

ΤΥΕΡΙΣ “ΑΡΙΣΤΆΑ ῬΟΥ͂Σ 

Ῥίσταρχος. ᾿Αλεξανὸ εὲὺς Θ ἔσει. τὴ δὲ φύσει Σαμοθρὰξ᾿ 
ἐπὶ [᾿τολεμαΐε τὸ Φιλομήτορος . ὃ ὦ τὸν ὑὸν ἐπταίδευ- 

σε. λέγεται δὲ γράψαι αὑσέὲρ ω βιβλία «ὐομνημάτων μόνων. 
μαϑητὴς γέγονεν ᾿Ἀρισοφάνες τῇ Γραμματιχᾶ. δε 
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ΠΈΡΙ ᾿ΑΡΙΣΤΟΝΙ ΚΟΥ͂, 

) ῶ : 

᾿Ριστόνικος. ᾿Αλεξανδρεὺς, γραμματικος 9 ἐγρραψψε πεοὶ 
ζω ᾿ “ ’ «. Ν ᾿ 

σημείων ἐν τῇ Θεογονίᾳ Ἡσιόδε. ᾧ ἊΨ τῆς Ἰ᾿'λιώδος 
2 ἜΑΡ ᾿ ͵ ᾿ ΄ ( ΄ 

ἃ ᾿Οδυοτείας “ ἀἐσιωτοακτων ὀνομάτων βιαλίᾳ ς΄. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ. 

Ῥιστοφάνης, γραμματικὸς, Βυζάντιος, ὑιος ᾿Απενλϑν Καλ- 
ἡ ͵ , 4 

λιμάχε μαϑητὴς. καὶ Ζηνοδότα" «ορὸς δὲ τύτοις , ὦ Διο- 
νυσία τὰ ᾿Ιάμξ, ὦ ᾿Ευφρονίδα τὸ Κορινϑίϑ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΚΑΔΙΌΥ. 

» ΄ ἣ » Α ν ἃ 3 Ρκαδιος, γραμματικὸς ᾿Αντιοχ ἐυς, ἔγραψε πεοὶ ὀρϑογρα- 
Φίας. περὶ συυτάξεως ΤῊ τὸ Ἀόγε μερῶν, ὀνομαςικὸν 

ϑαυμάσιον. 

ΠΕΡῚ Α'ΡΧΙΒΙΌΥ. 

Ῥχίβιος ᾿Απολλωνίμ, γραμματικος) ΔΖ Καλλιμάχου ἐπι- 
γραμμάτων ἐξήγησιν ἔγραψεν. ᾧ ἕτερος ᾿Αρχίξ(Θυ Πτὸ- 

Ἄεμαΐε,, Δευκάδιος, ἢ ᾿Αλεξανδρεύς " γιαμματικος ΤΜ ἕῳ; 
Τραϊανὰ οὐ Ῥώμῃ παιδευσάντων. 

ΠΕΡῚ ᾽᾿ΑΣΚΛΗΠΙΑ ΔΟΥ. 

᾿Σχληπιάδης Μυρλεανὸς . ( πόλις ἐστὶ Βιϑυνίας . ἡ γυὼ 
᾿Απάμεια ) τὸ ἀνωϑεν γένος Νιχαεὺς. γραμωατικος, μα- 

θητὴς ᾿Απονλωνίμ. γέγονε δὲ ἐπὶ ᾿Αττίλδ. ἔγραψε διορθωτιχαὶ 
βιξλίων φιλοσόφων. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΣΤΥΑΤΟΥΣ. 

᾿Στυάγηης γραμματικὸς ᾿ τέχγἱω γλαμματικίω ἔγραψε 
2 ͵ Ἁ 

πεοὶ διαλέκτων " περὶ μέτρων κανόνας; οἸοματικᾶς " Ἀ8) 
εἰς Καλλίμαχον τὸν ποιητὴν ἀπόμνημα . “ἢ 

ΠΈΡΙ ᾿ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ͂ ἸΑΤΡΟΊΣ᾿ 

Ῥισογένης, Θάτιο: ἰατρὸς, ἔγραψε βιβλία τριάκοντα ἡ 
:ἐχρίϑη δὲ περὶ διαίτης ἕν" περὶ διωάμεως δύο - πεοὶ δα- 

Ι ͵ ς “ 9 ᾿ ᾿) 

χέτων δ΄" περὶ «τέρματος δύο' ὑγνίεινον ἕν" ἐπιτολικά " ἐπιτομίω 
φυσικὼν βοηθημάτων πρὸς ᾿Αντίγγονον. 

ΠῈ-- 



ἈΑ ὅς 
“ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΝΙΔΙΌΥ., 

Ἀ Ριστογένης ἰατρὸς, Κγίδιοτ᾽ ὅϑλος Χρυσίππι τὰ φιλοςό- 
φι᾿ ἐζτρευσεν ᾿Αντίγονον τὸν Τ ονατὰ. 

ΠΈΡΙ ΑΡΧΙΓΕΝΟΥΣ. 

εἴς. 

᾿Ρχιγένης. ἰατρὸς. Φιλίππε διὸς τὸ ἰατρδ, ᾿Απαμεὺς Σὺυ- 
οἰας. ἰα]ρὰ ᾿Δγαθϑίνα μοϑητὴς ἡ ἐπὶ Τραϊανδ. ἐαήρέυσας 

ΕῚ " ι ΠῚ] [ς » φΦφ 

ῳ ἹῬωμῃ; (ες ἔτη Ζχομὴ ἔγραψε πολλὰ ἰατοικᾷ τε "ἡ φυσικά. 

ΠΕΡ ἌὐΟΨΦΦῬΤΟΥ-: 

᾿ΨυρΊος, Πρεσαεὺς. ἸΝιχομηδεὺς, ἴατρος γὰ «-ρα]ιώτης “ «ρατεὺ- 
σάμϑιΘ. ἐπὶ Κωνταντίνε τὸ βασιλέως ὧν Σκυϑίᾳ «ἦα 

τὸν Ἴστρον. ἔγραψεν ἱππιατολκὸν (ιβλίον 9 καὶ φυσικὸν τσεοὶ ΠΩ 
ὠ]ὼν «Δόγμων ὦ βιβλίοις τέοσαρσιν. 

ΠΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΓ ΔΟΌΨΣ ΘῈ ῬΗΤΟΡΟΣ: 

᾿Ριστείδης ὃ ῥήτωρ. ᾿Αδροιανεὺς, (᾿Αδριανὸι δὲ πόλις δ᾽ με- 
γάλη ὧν Μυσοὶς τἧς νὼ Βιϑυνίας ) ὑιὸς ᾿Ευδαΐμονος ς 

φιλοσόφε τε ᾧ ἱερέως »πυομδε " ᾿Αϑῆνα, δὲ αὐτὸν ἤσκησαν χὉ 
τὶν τὰ Ἡρωδι ἀκμὴν.» κὶ τὸ οὐ τὴ ᾿Ασίᾳ ΤΙιέργαμον . κ᾿ τίω 
᾿Αρισοχκλέες γλῶσσαν" ἐγένετο δὲ ἐπὶ Μάρχῳ 18 ἀυτοκράτορος 
τεχνικώτοιτος πάντων ΤἿἋΜ τὸ τε Σοφιστῶν» τὶ πολὺς ὦ ϑεωρήμα- 
σιν. ὅθεν καὶ τῇ σχεδιάζειν ἀτηνέχΘη " τὸ γὸ χι Θεωρίαν (ὑλεοῦζ 
προύχειν πάντα . ἀσχολεὲ τὸν γνωμίω.. ᾧ ἀπαλλάττε; τὸ 
ἐτοίμε. ἀποθανὼν δὲ τὸν ᾿Αφιςείδίω ὧι μδὺ ἑξηκοντύτίω., ὁὲ 
δὲ, ἐξ δομκηκον)ὀτίω " χῴπερ νοσώδη ἐκ μειρακίᾳ γενόμῆοον. χαὴ 
δ πονῶν μὴ ἀμελήσαντα. τίω μὴο ἂν ἰδέαν τὺς νόσε. ᾧ ὅτι 
τὰ νεῦρα ἀυτῷ ἐπεφοίκει, ὦ ἱεροῖς βιβλίοις ἀυτὸς φράζει " το 
δὲ βιβλίᾳ τοῦτα. ἐφημερίδων ἐχχει τινὶ αὐνωμλ᾽ Ἀόγον" αἱ δὲ 
ἐφημερίδες υ ἀγαϑοὶ διδάσκαλοι τῷ περὶ παντὸ; δὲ διαλέγεοχ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΓΤΟΝΟΣ. 

᾽Ρισογείτωον Κυδιμώχμ, ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ. ἀπολογίαν “γος 
: 2 Δημοοδ ἐνίων τὸν τρΩΤΗγ ΟῚ . Ὡρὸς, Λυχέργον, Ἀ Τιμοθέῳ, 

κ᾿ Τιμάρχδ. Ἀν). Ὑπερίδῳ. χῷ Θρασύναδ, ὀρφανικον, σιωέγρα- 
Ἅε᾽ ᾧ ἀγλαὰ σλεᾶκγα. Ἶ 

ἶ ΠΕ- 
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ΠΕΡΙ ΑἸΠΟΛΛΩΝΙΌΥ ΤΟῪ ΝΑΥΚΡΑΥΓΤΟΥ. 

᾿ΠοΝλώνιος δ ΝΝαυχρατ της : ᾿Αδοιανὃ μδὲ ἃ Χρήστε Ω βῆ“: 
, Τόρων οἰκροα τὴς ἐγήσετο . ἀμφοὶν δὲ ἀφέσηχεν ὅσον δὶ μὴ" 

δὲ ἀχόσαντες. ἐπαίδευσεν ἐναντία ᾿ῬΗραχλεέδη τῷ ῥήτορι, τὸν ᾿ΔἋ- 
“ϑήνῃσι ϑιρόγον κατειληφότι " λόγε δὲ ἐπεμελήϑη πολιτικὰ, χα) 
ξὺ κεχολασ δε , ἧττον δὲ ἰγγωνιζομδύς " περιβολὴ γὸ ἀπεςιν 
αὐτὲ, ὦ πιδῦμα. ἐτελεύτησε ᾿Αϑήνησιν, ἑβδομηκοντάτης., τίυλ Φξ 
ἐπάντων ᾿Αϑηνώΐων εὐγοιαν ἔχων ἐνταφιίον. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΌΥΣ. 

Ῥιγοχλῆς; [Περγγαμηνος, σοφιςὴς, ἐπὶ ὙΤραϊανδ τὴ ̓Αδριανδ " 
τὸν ὧν παΐδων εἰς ἤθη» χρόνον . τὰς πὸ τὸ Τἰεειπάτα 

φιλοσοφήσας λόγες, εἰς το Σοφιστοὶς μετεβῥύη : θαμίζων ον 
τὴ Ῥώμῃ ΗἩωδῃὴ τῷ βήτοοι διατιϑεμδήω σιχεδίες λόγες. ἔτε- 
Ἀεύτισε δὲ μεσομτόλιο; 9» ἄρτι “ροσ βαίνων τῶ γηράσχειν, σιω- 
εἰς τέχνίω ῥητοοιχήν : ἐπιστολάς " πεδὶ ῥητορικῆς βιβλία πέντε " 
μελέτ᾽ς ὥρὸς τὸν ξασιλέα ἐπὶ τὴ διανεμήσει τὸ χρυσίῳ. 

ΠΕΡῚ ΑῬΠΟΚΡΑΤΙΏΝΟΣ. 

Ῥποκρατίωνες περὶ τὰ ἑητοριχοὶ Ἱρεὶς Ἀέγονται γενέοσ" ὁ 
ι(δ) “Διλίιος. γράψας περι ΤῊ δοχϑντων τοὺς βήτορον ἡ- 

γνοῆοῦί ὑεόθεσξ: ΤᾺ "λόγων Ὑ περί δε᾽ περὶ τὸ κατεψεῦοῦζ 
τίω Ἡροδότε ἰσορίαν, περὶ τῆ «- Ξενοφῶντι ταίξεων " περὲ 
τέχ Ῥῆς ἐητοεικῆς ᾿ περὶ ἰδεῶν. ὁ δὲ Ταάϊος. περὶ ΤΩ ᾿Αντιφῶν- 
τὸς σχημάτων" περὶ ἵ Ὑπερίδυ ἢ Δυσίς λόγων" ὦ ἕτερα ὁ 
δὲ τρίτος. ὁ χαλύμδυος Βαλέριος ᾿Αλεζανδρεὺς . λέξεις τῶν δέ- 
καὶ ῥητόρων, οἷνϑηρον ἈΠ τ ἢ 

ΠΕΡῚ ἌΣΠΑΣΙ ΩΝ ΤΩ͂Ν ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν. 

᾿Στασιοι τρεὺς Σοφις αἱ ἐγένοντο. ὁ μδὲ, Τύριθ. σοφιστὴς 
ἑσορικὸς " ἔγραψε περὶ ἡπείρῃ . καὶ 3 ὦ οὐτὴ ᾿ ἱτορίαν 

σύμμικτον ἐν (ἸΒΆίοις εἴκοσι" περὶ Ὁ βητοριχῆς ᾿ χαὶ ἀἄνλα.. 
ὁ δὲ Ῥαβεννοῦῖθυ " Δημητριανδὃ᾽ τ κατικὶ, μαϑηματικῶ. καὶ 
ξὺ γώσκοντος τὰς ῥητορικὺς ἐν Ἀόγων. ὕἱος καὶ μαϑητός " ἠχροά- 
σατο δὲ κα [παυτανίς κ᾽ Ἱτποδρόμδ᾽ Ἐολυμϑὴς δὲ ἣν ὧι φιλό- 
πονθΘ.. χὰ πολυήξους Ἶ εἰς τὸ μἣν κυμνοῶρεπὲς . ἐπαινεῖν" εἰς 
ἐς Πομ νι δὲ.) ὅδαμδι ἐκτοίπτων . τὸ τὸ οὖ χωρὼ χεῦοῦς 

δὶς 



Α ὄρ 
ὃις γινώσκει. ἐπαίδόσεν ὧν Ῥώμῃ ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τὰ Μαμαίας 

ὦ 7 ᾿ 

ἑχανὼς γηράσκων. σιωέγμραψψε Ἀόγες διαφόρεος Ὡρὸς τῆς φιλο- 
Ἷ ͵ « , Ρ ῇ 

λιοιδόρας ὦ τορὸς ᾿Δρίστωνα. ὁ δὲ Ἰρίτος, Βύβλιὸς, συγχρονος 
, ᾽ τῷ ᾿" ᾿ ᾿ 

᾿Αρισέιδη ὦ ᾿Αδριανῶ ἔγραψε περὶ Βυβλυ " περὶ ς ἄσεων ἐογής- 
ματισμδήων μελέτας τέχνας " ὑπομνήματα “ λαλιάς " ἐγχώμιον 
εἰς ᾿Αδριανγον τὸν βατιλέα.. τὸ εἰς ἀνλες τράς. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΦΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ῬΗΎΟΡΟΣ. 

᾿Φαρέυς. ᾿Αϑηναῖος, ῥήτωρ, υἱὸς τῇ σοφι-ὃ Ἵππίν" πρόγονος 
δὲ Ισοκράτες τῷ ῥήτορος" ἀχμάσας ΧὉ τίω ἐγνενηκοτίω 

πέμπτίω ᾿Θλυμτιάδω., ὅτε καὶ Πλάτων ὁ φιλότοφος. 

ΠΕΡῚ ᾽ΑΨΙΝΟΥ. 

σαι τρεῖς φαίνονται" ὁ μδὺ ᾿Ονασίμυ τῷ σοφι- δ᾽ Αθηναίῳ 
ὑιος" ὁ δὲ Ταδαρεύς " τρεσξζύτερΘ. 182 ᾿Ογασίμε - στὰ- 

(εἰς, » ὡς λύγθυ, κ Πανός" μαϑητύσας δὲ οὐ Σμύρνῃ Ἡρα- 
κλείδῃ τῷ Λυχίῳ,, εἴτα Βχσιλικῷ ὧν Νιχομηδεέχ ̓  ἐσοφίςεὐσ-εν 
᾿Αϑήνησιν , βατιλεύσαντος Μαξιμιανὰ ὑπατικδ, λαβὼν ἐξίωμω - 
ὃ δὲ ᾿Αϑηναῖος " αξιόλογος σοφῆς» Ονγατίμε πατὴρ τὸ σο- 
φιγὃ., τὸ πατρὸς ᾿ΑΨένε. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΟΥ̓ ΣΟΦΙΣΤΟΥΆ. 

λ Ἴσωπος» Μιϑριδάτε ἀναγνωτης, σοφιστής" ἔγραψε περὶ Ἑ- 
Ἀένης . οὐ ᾧ φησι. [ἄνα ἰχϑιὼ χυ]ωδὴ χαλεοῦχ ᾿ οὖ 

“ ᾿ Ἵ ἡ ͵ [ « ἊΣ « ) ω] ς- ͵ . τότῳ 5᾽ ἀςεοίτίω Ἀίϑον ἑἐυοίτικεοῦ., ὃς ὧτσο τῷ ἡλίῳ ἀνάώπτε- 
ΦὋἝ .. Α " ᾿ ᾿ 

τῶι, ποιεῖ ὅ' ὥγρος φίλτρα" ἔγραψε καὶ Μιϑριδάτε ἐγκώμιον. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΙΣΤΑΙΝΕΤΟΥ. 

ΡισΊαίνετος ῥήτορ᾽ ἔγραψεν ἱσορίαν ᾿Αηνυπτίων, ἃ περὶ 
ΤᾺ τὸ Νεῖλυ ἀγαϑῶὼν, 

ΠΟΙΗΤΑ!΄". 

ΠΕΡῚ 'ΑΡΡΊΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΎ. 

᾿Ρῥιανὸς ἐποποιὸς , μετέφρασε τὸὼ τῷ Βεργλ ν΄ γεωργικὰ 
ἐπικὼς" ᾧ ἀἄδλα πον λα εἰς ᾿Ατταλον τὸν [Ππεργαμηνόν. 

1.2 Ἢ τὴν 



δδ Α 
ΠΕΡῚ ᾽ἊΑΡΙΓΩΝΟΣ. 

Ῥίων, Μη ὑμίναῖος λυδιχὸς. Κυχλέως ὑὸς μαϑητὶς ᾿Αλ.- 

μᾶνος" ἔγραψεν ἄσματα «γοοίμιᾳ εἰς ἔπη β΄. λέγεται Ἂν 

τραγ ικδ τροτε ἔυρετὶς δυίοχ. Φ αὐρῶτος χρρὸν. τἦσαι " ᾧ δι- 
ϑύραμβον ὦσαι" τὴ ὀνομάσαι τῇ ἀδομῆοον ὑσὸ τὰ χορ “ἢ Σὰὼ- 
τύρες εἰστενεγ Χ5:}) ἔμμετρα λέγοντας " φυλάττεν τὸ ὦ. 

ΠΕΡῚ ΓΑΡΙΣΤΕΟΣ. 

Ῥιτέας Δημοχ ίριδος, ἢ Καυγροβίυ: ΤΠροικονήσιος ἑποποιό: 
σιμυτέϑηχε τὰ ᾿Δοιμάσπεια καλέμῆνα ἐπή.- ἔσι 3 ἱστορίᾳ 

ον Ὑτεριβορέων. ᾿Δριμασπῶν; βιβλία τείχ. ἔγραψε χαὶ Θεογνο- 
γίαν σῴώυ χαλῶς. 

ΠΕΡ ΑΡΙΣΤΟΜΕ ΝΟΥΣ. 

Ῥιπορδήης ᾿Αϑηναῖος κωμιχος, ΜῊ ἐπιδευτέρων τὸ: ἀρχαίας 
κωμωδίας., δὶ ἦσαν ἐπὶ ΤΜ [᾿ελοπονγησ κῶν Ὀλυμπιά- 

δὼ πζ΄ ἐπεκλήθη ϑυροποιός. 

ΠΕΡῚ ΓἈΡΙΣ ΤΟΝΟΥ ΜΟΥ 

Ῥισωνγυμος. χωμικός' Ἐ δραμάτων αὐτὸ ὅξιν ἥλιος ἐγὼν" ἢ 
ἀΐδλα πον συγγράμματα αὐτὸ ἐυφίτκονττ λόγυ ἀξίᾳ. 

ΠΕΡῚ ἸἈΑΡΧΕΆΤΚΟΥ. 

, Ῥχέδικος , χωμικός “ ΤὮἊ δραμιτων ἀυτὰ ἐπι θησαυρός. 
᾿Αρχέδιχος καὶ εἰβρ ολαν αἱ ὃς κατὰ Δημοχρίρες ἔγραψε, 

τὸ ἀνεψιδ Δημοοῦ ἐνες 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΣΤΥΔΑ'ΜΑΝΤΟΣ ΤΟΥ͂ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ; 

᾿Στυδάμας, ᾿Αϑηναῖος; τραγνίκος. ὑὸς Μορσίμε τὸ Φιλο- 
κλέος ᾿ τραγιχῶν οἰ μφοτέρων᾽᾿" ἔγραψε τραγῳδίας σμ' ἐν-- 

κῆσε Δ᾽ τέ' ἀκροασάμενος δὲ ἣν Ισοκράώτες 5 1γὴ) ἐτράπη ἐπὶ τρα- 
7 ὡδί Β 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΧΙΠΠΟΤ. 

ἜΑΣΙ . ᾿Αϑηναῖθυ, κωμικὸς ἀρχαὶ... 

4 ΠῈ- 
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ΤΠΠΡῚ ΑΣΤΥΔΆ ΜΑΝΤΌΣ ΤΟΥ͂ ΝΕΌΥ. 

᾿Στυδάμας ὁ γέος., τιάγικὸς. καὶ ἀυτὸς, ὅὗιος τὸ «οροτέρυ " 
δράματα αὐτὰ. Ἡρακλὴς.. Σατύρακος, ᾿Επίγονοι, Αια; 

μηλιόμϑηος, Βεϊαεροφόντης , Ἰτορω, ᾿Αλκμήνη. Φοϊνίξ,, Τ|αλαμήδης. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἈΑΥΓΟΎΣΈΕΈΟΣ ΚΑΡΣΆΡΟΣ.: 

᾿ ἐδύτ ας, Κυῦσαρ Οκχταβθιανος, ὁ ᾧ Σεβατὸς ἐπικληϑ είς, 
τραγωδίαν ᾿Αἰαντός τε τὴ ᾿Αχ,μδλέω: σμωτεδηχε" ἡ ὥρὲ 

τῷ ἰδία βία Ὁ ὡράξξω» βιβλία Ὥς: 

ΠΕΡῚ ΨΑΎΠΕΟΥΣ ΤΟΥ -ΚΟΜΙΚΟΥΣ. 

Ὕγέας ᾿Αθηναῖο: χωμικός" ΥἿΜ δραμάτων αὐτῷ, Αἴγροικος, 
ΓΙυρφόρα... δὶς κατηγορόρδιο;.. ἔτι 5 τὴς μέσης χωμωδίας. 

ΤΡΡΙΣ ΑΙ ΛΛΈΟΣ ΤΟΥ͂Σ ΠΟΙΕΠΟῦΣ:.: 

᾿Χιλλέυς Στάτιος., ᾿Αλεξανδρεὺς , ὁ γράψας τὰ χ Δευχὶτ- 
πίω καὶ Κλειτοφῶντα; Φ ἀγλαὰ ἐρωτικὰ ἐν βιβλίοις ἡ : ἡήρ 

)νεν ξρχα ον, χριστιανὸς "ἃ ἐπίτχοτθ. " ἔγραψε χ, πεδὶ σφουΐ- 
ρ τ᾽ Ἂ ἐτυμολογίας" "ὶ ἧσοδλδυ σύμμικτον πολλῶν - μεγάλων 

θαυμασίων εἰνδρὼν ενημονδύσσαν᾽ ὃ 5. λόγος αὐτῇ κ΄ πᾷγτο 
ὀβοίθ. τοὶς ἐρωτικοὶς. 

᾿ς ΠΕΡῚ ᾿ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥΣ. 

᾿ὙἹοχράτης ᾿Αϑηναῖος, χωμικὸ; ἀρχαῖος " ΤᾺ δραμάτων 
οὐτϑ, Τυμπανα " ἔγσαψε ᾧ τραγωδίας πολλάς. 

ΠΕΡΙ! ἈΧΑΙΟΥ͂, ΤΟΥ͂ ΤΡΑΕΙΚΟΥ. 

᾿Χυιὸς [υϑοδωρε, ἢ ἢ ΠυϑολύοιδΘ., ᾿Ερετοιεὺς » τραγιχός, 
ἣν δὲ νεώτερος Σοφοχκλέες. ἐδίδαξε δράματα ὯΝ " δπγδὲ 

Ἂχαιος ΣυρακόσιΘ. γεώτερθΘο" ἔγρραψε τραγωδίας δέκα χ9) 
τέοσαρας. 

ΠΕΡΕῚ ΤΑΙΝΙ ΚΘΥ, 

Ἴνικος ᾿Αϑηναῖος » χωμικός" ἔσι δὲ Ὡς ἀρχαίας κωμῳδίας: 
δράματα αὐτὰ . ᾿"Αντεία. 



70 Α 

ΠΕΡῚ ᾽ΑΙΣΚΡΙΏΩΏΝΟΣ. 

᾿σχρίων, Μιτυληναῖος " ἐποποιός " σωμεξεδήμει ᾿Αλεξζαγδρῷ 
᾿ τῷ Φιλίπτϑ" ἣν δὲ ᾿Αφιςοτελες γνώριμ 9. 14) ἐρώμενος ζ 
ὡς Νικανδρο: ὁ ᾿Αλεξανδυεὺς οὐ τῷ «ἰὴ ΤἼ ᾿Δειτοτέλας μὼ- 
σητῶν ὑφηγῶτοι. 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. 
ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΚΕΣΕΔΑΌΥΊ ΤΟΥ ᾿ΑΚΑΔΗΜΑΙΓΚΟΎΥ. 

Ῥχεσίλαος Σεύϑυ. ἢ Σκύϑε ,ν α τῆς μέσης ᾿Ακαδημίας 
ἱ κα τοίρξξαις “ρῶς ἐπιὼν τοὺς ἰποφάς εἰς διὰ τὰς ἐναντιό- 
τῆτοις ΤΩ λόγων" “Ὡρὼ τος; δὲ ὍΣ εἰς ἑκάτέρον ἐπεχοίρηε., Ἀσὴ 
«ορῶτος τὸν λόγον ἐκίνησε τὸν σο Πλάτων. ταραδεδοιῆύον" 
Ἂ ἐποίησε ὃ ἐρωτήσεως Ὧ ἀποχοίσεως ἐδεν ἐκώτερον ἤχϑσε δὲ. 
καταρχ ἰς, μεν, ᾿Αυτολύχυ τὸ μαϑδηι ματιχῇ τολίτε τυγχ ἄνοντος , 
τοῖν απ αίρειν εἰς ᾿Αθχνας “ μεϑ; ὃ. τῆ, εἰς Σάρδει: ἀπεδήμησεν “ 
ἔπειτα Ἔκ) τὸ ᾿Αϑηναίᾳ μυσιχϑ " μεὲδ: ὃν Θεοφράσν διήκε- 
σεν. ἔπειτα μεῶλθεν εἰς ᾿Αχαδημίδν. «ὦρο: Κραντορᾳ. διήκεσε 
δὲ καὶ Ἱππονίκϑ τὰ γ0 ὠμέτρε" ὃν ῷ ἐσχωψε. τὸ (δὺ ἀΐλα γω- 
ρον ὄντὰ ἃ ἢ χασιμωδὴ; ον δὲ τῇ τέχνῃ τε εωρημδύον " εἰπὼν τὴν 
γεωμετοίδν τεῦ χάσ: σχοντος εἰς τὸ ςόμα ἐπτναι. τἅτον ἢ πα- 
ρακόψψαντοι ἀναλαβὼν ὁιχοι ἐς τοτῦτον ἐσεράσευτεν ἐς ὅσον ἀπο- 

καταστῆσαι. Κράτητος δὲ ἐκλιπόντος κατέσχε, τὴν σχολὴν Σ ἐκ- 
χωζήσαντος «ὐτῷ Σωχρατίδυ τὸς. διὰ δὲ τὸ αἰρὲ τοάντων ἐπέ- 
χει» ὅδε βιβλίον, φασι τινες» ἐνέγραψεν" ὧι δὲ, ὅτι ἐφωράθη 
τι κατορθῶν" ἁ φασι ὁ! μὲν. ἐκδῦναλ" δι ΡΩΝ καταχαῦσαι ᾽ 
ἐῶχε; δὴ ϑουμάζεν χὰ τὸν Πλάτωνα, χ τὰ ςλία ἐ ἐχέχτητο .})- 

τῶ. εἰν καὶ τὸν Πύῤῥωνα » χατί τινὰς ἐζηλώχ εν » τ) τῆς δια- 
λεχτιχὴς εἴχετο" ὦ ΜΙ ᾿Ερετοικὼν ἥπτετο λόγων " ὅὄϑεν χα) 
ἐλέγετο ἐπ᾽ αὐτῇ α' ᾿Αρίσωνθν" πρόνδε [Πλάτων » ὑπιοϑε δε 
ἔπύῤῥων. μέσος “Διόδωρος «ὦ ἥπτετο δὲ ὦ ποιητιχὴς κὶ ἀπεδέχ ετὰ 
Τάντων μᾶνλον Ὅμηρον" ὅν ὦ εἰς ὕπνον ἔων. πάντως, τι ανεγ ί-- 
γωσχεν " νὰ χἱ ὀρῦρα, λέγων ἐπὶ τὸν ἐρώ ὄνον ἐπιέναι ὁπότ᾽ 
ἀν βύλοιτο αγαγνῶνα.. τῦν τε Πίνδαρον ἔφασιχε δεινον θ᾽ φωνῆς 
ἐμπλῆσω ν τὴ ὀνομάτων τ βημάτων ἐυτσορίλυ «ἤοασχεῖν : Ἴωγὰ 

δὲ "ὶ ἐχαραικ τήριζε γέος ὧν" ἣν δὲ ἀξιοματικώτατος ᾽ σμωηγμέ- 
τῶ τῇ λαλιὰ διαστατιχὸς Τ93ἷ ογομάτων " ἐπικόπτης Ὁ" 

ἑκα- 



Δ 7: 
ἡκονὼς ᾧ παῤῥησιαστής " ἀγαθὸς δὲ σφόδρα, ὡς φησι Τίμων, 
͵αὶ ἐλπίδων ὑφϑοτιμπλάς τὰς ἀκόοντας. ἔν τε τῷ βίῳ ΧΟΙΝΙ- 
κώτατος ἐγένετο ἀν χ' ἐυεργ εἼῆσω! φρόχειρθυ ἢ ἣν ὦ λαθεῖν τὸν 
χάφιν ἀτυφότατος. ᾿ἐπιλεύτησε δὲ αὐοε τὴν εἰκοςίω) καὶ ἑχασον ἰυ 
᾿Ολυμπιάδα, ἤδη γεγονὼς ἔτος πέμπτον κὶ ἐβδομηχοςόν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΡΙΑΝΟῪ ΤΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Α ᾿Ρῥιανος, Νιχομηδεὺς ἢ φιλόσοφος ᾿Ἐτικτήτειος . ὃ ἐπικληθεὶς 
νέος "Ξενοφὼν. ἣν δὲ ὦν Ῥώμη ἐπὶ ᾿Αδριανδ,. ᾧ Μάρχυ,, 

᾿Αντωνίν8 " ἔγεαψε (ἰβλία παμπληθῆ. 

ΠΕΡῚ ΑΡΙΓΝΩΤΗΣ ΤΗ͂Σ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ῥιη»γώτη Ἔ μαϑήτρια Πυθαγόρα τὸ μεγαλϑ; Φ θϑεανὸς. 
Σαμία" φιλόσοφος ΓΙυϑ'αγνορικὴ 9 συνέταξε, τάδε " Βακχι- 

κα" ἔστι δ᾽ ὥθὲ ΤΨ) τῆς Δήμητρθ.» μυστηρίων ἐπιγράμματα 
γέάφεται δ᾽ ὦ ἱερὸς λόγος. ἔγραψε δὲ χοὴ τελετοὶς Διονύσο, 
.6) ἀνα Φιλύσοφα. 

ΠΕΡῚ Α'ῬΙΣΤΟΚΛΕΌΟΥΣ. 

'Ριγοχλὺς Δαμψαώκηνος φιλόσοφος: σ-ωἰκός " ἔγραψε ἐξήγη- : 
σιν ΤῊ Χρυσίππϑ πὔθι τὸ πὼς ἔκχαστα Ἀέγοιδι, χα) διὰ- 

"οὐμεϑα βιβλίχ τέοσαρα. κ᾿ ἕτερος ᾿Αδιστοκλὴς Μεοζήνιος τῆς 
᾿Ιταλίας, φιλόσοφος πὐδαπατητιχός " σωμνέταξε αἴδα φιλοσοφίας 
οἰβλία δέχα" πότερον σπεδαιότερος Ὅμηρος ἢ Πλάτων . χαταλέ- 
γα δὲ ο τότοις πόντας φιλοσόφες κα δόξας αὐτῶν. ἔγραψε χαὶ 
τεχγοὰὶς βητορικς " ὔρό Σαράτιδος ἐθωδ βιολῥανέδαὶ 

ς 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ. 

᾽Ρήςιπποι τέοξαρες ον : “ρὼ Ἷος ᾿Αφιτίδε ἀπὸ Κυρή- 
γῆς 9 φιλόσοφος Σωχρ ἅτις ἀχυςής “ ἀφ᾽ ὅπερ ἡ Κυρηναΐκη 

ἀίρεσις ἤξξατο, αὐξα ᾧ τε ὁ λόγος. ᾧ δεύτερος, ὁ τὰ αἷθὴ ᾿Δρχα- 
δίας γεγραφώς. τϑίτος; ὃ μητεολίδακτος. ϑυγατειδὲς τὸ ὡρω- 
τῷ. τέταρτος 3.50 τῶμ τὸς ΑΊΤΕΣ; ᾿Αχαδημίας . ὁ δὲ Κυρηναῖχος 
ἀφιγιμδος ᾿Αϑήναζε, κ᾿ κλέος Σωχραίτες » “Ορῶτος ἘΜ Σωχρατι- 
κῶν μιοϑδ ἐς εἰσειωράξατο" χὶ ἐτσέσελε χρήματα τῷ διδασχάλῳ : 
ᾧ ποτὲ πέμψας αὐτῷ μνὰς ΕἰΧΟΖῚ. παλιυδρόμες ἐλαίεν. εἰπόν- 
τὸς Σωχράτετ', τὸ δηιμόνιον ἀυτιᾷ μὴ ἐπιτρέπειν " ἐδυτιχέραινε γὼ 
ἐπὶ τέτῳ. Διονυσία δὲ τῷ τυράνν»ε Ὡροσπττύσαντος «αὐτῷ . ἠνέσ-- 

- ἐ λθς 



Α 
χετο. μεμιψημδύα δέ τυθυς ὁ ᾿Δρίσιππος; εἶτὰ ὅν μἢὺ ἀλιεΐς 
εἶπεν, υσομδύσσι ἐωνεοχχ τὴ ϑαλάττῃ ἐνὰ κχωβιὸν θηράσωσιν. 
ἐγὼ δὲ μὴ ἀνάρίωμια χροΐμιμιατ' ῥανϑῆναι . ἵνα βλένον λάβω" 
τῆτον. προσιόν το ποτὲ λάχανα πλὕνων Διοργύης ἐσκωψε: ᾿ὶ φησὶν" 
εὐ ταῦ τὰ ἔμαϑες “ροσφέρεοσζ . ἐχ ἂν τυράννων αὐλὰς ἐθεράπευες. “ 
σε Δ, σὺ. ἐΐπεν. εἰπέρ ἤδεις ανθεώποις ὁμιλεῖν . ἐκ ἂν 
λάχανα ἐπλιωες" ὅϑεν καὶ Διοδύης βασιλικὸν κῦγα ἔλεγεν αλ- 
τῶν. ἣν δὲ ὦ ἐλένο γΝ κατοιφρονῆ σαι ὁ ᾿Αοδίςισπθο πολύς. διὸ 
ἴ δου! Διονυσίῳ τ ἄδλλων δὐδοκίμε: μᾶνλον. καί πὸτε Στρά- 
τῶνὰ ολέγεσι͵ γος αὐτὸν εἰπῶν" σοὶ βμύνῳ δέδοτοι ῶ χλαμύδα 
φορεῖν. κ᾿ ῥάκος. Ξενοφῶν. τε εἶχε Φρος αὐτὸν δυσιμδυὼς " διὸ νὰ 
τὸν χῦ τῆς ἡδονῆς Λόγον Σωχράτει Χν ᾿Δδις ἱππα ,Τεθιτέϑηκεν. 
ὧυ ὧν μἷω ἀγϑιὰ κα Θεόδωρος οὐ τῷ «ὗδὰ ιρέσεων. ἐχάκισεν αὐτὸν » 
δ ΤΙλάτων ο ΟΥ̓ ΓΥΣ ψυχῆς. ἢ ἣν δὲ χα) ἱκανὸς ρμόσαοδζ 4 
ΞῈῈ ᾧ χρόνῳ, ἃ «ροσώτῳ, ὶ πᾶσαν περής -ἀσιν ρμονίως νύδο- 
κοίναοδί ς ἐρωτηϑεὶς δέ ποτὲ τί αὐτῷ αὐξιγ ἐγ ονεν ἐκ φιλοσο- 
Φίας, ἔφη" τὸ δύνα πᾶσι ὅϑαβρ ἕντως ὁμιλεῖν. φέρεται δὲ βι- 
(λία αὐτὰ, τοί. κἢ) ὶς- οδίαις ΦΧ Διβύϊω, ἀπεραλ μένα 
“αὶ Διονυσίῳ ἕν δὲ, ὦ ὦ διαΆογοι πέντε ᾧ εἴκοσιν " οἱ 
ει), ᾿ΔΊϑἠδι" ἐν δὲν, Δωείδι διαλέκτῳ. γεγραμμδίοι. 

ἘΠΡῚ ΤΟΥΣ ἈΑΡΙΣΘΞΕΥ ΘΗ: 

ἘΠ ὀξένος . ὑϊὸς Μιησὶν τὸ Σ τ ρα μασικδ, » ἀπὸ 'Ταραν- 
τὸς τῆς Ἰταλίας διατρίψας ον Μαντινείᾳ . φιλόσοφθ.» 

γέγονε, ᾧ μϑσιχῇ ἐπιδέμδοος, ὄχ ἠστύχησεν, ἰκϑ σῆς τὸ τε παά- 
τρὸς » 19) Λάμτρῃ τὸ ᾿Εφυϑραίν " εἶτα “ΖΞ νοΦ λα τὸ Πυϑαγο- 
ρξί8 " 14) τέλος ᾿Αρδισοτεέλθς,, ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρε " συγ χρρονος Δι- 
καιάρχῳ τῷ Μεοσηνγίω " σιωεταξατο μϑσιχο, χα) φιλόσοφα ς 
ἱσοδίας. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΝΟΎΦΙΟΣ. 

Ῥιουφις ᾿Διγύπτιος φιλόσοφο; " ἐξωίφν»ης τοεποίηχ γἣνέ- 
οι ὑετὸν ἐπὶ Μάρχυ.. 

ν ΠΕΡΙ ᾿ΑΙΣΧΙΝΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Ἰσκχίνης Χαοίνο, αλλαντοτοιὅ, φιλόσοφος ΕΑ ΕΜΕΝῚ ν διά- 
Ἄογοι δὲ αὐτὰ φέρονται, Μιλτιάδης. Καλλίας, Ῥένωνς 

᾿Ασπασία, ᾿Αξίοχος , Τηλαύγης» Δλχιβιάδης " ὦ ὁὲ καλύμῆυοι 
εἶχέ- 



ἈΑ ο͵ἢ 
ἀκέφανλοι , Φαίδων, ΤΙολύαινος., Δράχων, ᾿Ἐρυξίας, κὗξ ἀρετῆς, 
Ἐρασίςρατος 9, Σκυϑικόι, 

ΠΕΡῚ ΑΡΧΕΛΑΟΥ ὝὍὕΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ὦ ᾽᾿Ρχέλωος ᾿Αϑηναΐος πατρὸς ᾿Απολλοδωρψ" μιαϑητὴς ᾿Ανα- 
Ὁ ξαγόρα,, ᾧ Σωκράτως διδάσικαλο;. ὅτος πρῶτος Ἑῖπε φω- 
νὴς γένεσιν τίοὐ τὸ ἀέριΘ. πλῆξιν" τὴν δὲ Θαλαοταν ἐν τοῖς κοί- 
λοὶς διὰ τῆς γῆς ἠσυμλυίω σιυωμεσιτᾶναι “ ᾧ μέγιτον ΜῈ ἄφρων 
σὸν ἥλιον" γἃἃ τὸ πὰν ἀπείρον" «σρῶτος τε ἐκ τὴς ᾿Ιωνίας τίω φυ- 
σιχ]υὶ φιλοτοφίαν μετήγαγεν ᾿Αθήναζε" ᾧ ἐκλήϑη φυσιχός “ 
παρ ὃ ὦ ἔληξεν ὦν ἀυτῴ ἢ φυσικὴ φιλοσοφία. Σωκράτυς τὴν ήθι 
χίω ἐισάγοντος. ἔοικε δὲ ὦ ὅτος ἀψαοὺῦ τῆς ἠθικῆς" χα γῶ 
«ἴδὸὲ νόμων πεφίλοτόφηχε κα καλὼν κ»κὶ δικαίων " παρ καὶ λαύων 
Σωχράτης, τῷ αὐξῆσαι τὸ ἑυρεῖν «ασελήφϑη. ἔλεγε δὲ δύο αἰ7ίας 
ἢ γενέσεως. ϑεέρμον ὦ Ψυχρόν " χαὶ τὰ ζῶα ἀπὸ τὴς ἴλύος 
γεννηθῆναι ᾧ τὸ δίκαιον εὉὸ ὦ τὸ αἴοχρον ἐς φύσε:. ἀνκὰ »ό- 
μῳ. ὃ δὲ Λόγος αὐτώ ὅτως ἔχει " τηχόμϑυόν φησι τὸ ὕδωρ ὑπὸ 
τὸ ϑερμαϑ, χαϑὸ μὴ εἰς τὸ πυρῶδες σιωΐσιτατχι, ποιῶν για. 
χαϑὸ δὲ περιῤῥεὶ..» ἀέρα οδυνᾶν  ὁϑεν ἡ μῷ, σοὸ τῷ ἀέρος" ὁ 
δὲ. σδὸ τὴς τὰ πυρὸς πεξιφορὰς κρατεῖται. »δυνᾶλχ δὲ Φησι τοὶ 
ζῶα, ἐκ ϑερμὴς τὴς γῆς» νκὶ ἰλὺν «ϑαπλησίαν γάλακτι, δίον 
πτροφίω ἀνιείσης" ὅτω δὲ καὶ τὲς ἀνθρῶπες ποιῆσαι. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΏΝΟΣ. 

ΔΛ ᾿Ρποχρατίων ᾿Αργείος φ Πλατωνικὸς φιλόσοφος, συμβιωτὶς 
Καίσαρος ᾿᾿ἔγραψεν ὑπομνήματα εἰς Πλάτωνα οὖ βιβλίοις, 

χδ'᾿ λέξεις Τλάτωνος ὧν βιβλίοις δυσίν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΦΡΙΚΑΝΟΎ. 

᾿Φρικανος. ὁ Σέχτωρ χρηματίσας, φιλόσοφος Λίβυς, ὃ τὰς 
χες-ὃς γεγραφὼς οὖ βιβλίοις κδ΄" εἰσὶ δὲ ὁιονεὶ φυτικαὶ ἔχον- 

τὰ ἐχλόγων τε χὶ ἐπαοιδῶν. κὶ γραπτὼν τινων χαρακτήρων, ἰάσεις 
τε χαὴ ἀνλοίων ἐγεργετῶν. κὸ τὔύτα ἔγραψεν Ὥρηῆυης ἔνςασιν 
ποιησάμῆοος πἰδὶ τῇ τὴς Σωσαννης βιβλίᾳ τὸ εἰς τὸν Δανιήλ. 

ΠΕΡΙ ᾿ΔΝΑΧΆΣΙΔΟΣ. 

Ἁ ᾿Νάχαρσις ὁ Σκχύϑης Τνέρα μὴν ὃν ὑἱός" ἀδελφὸς δὲ Κα- 
δυΐζὸν τῷ Σκχυϑὼν ςατιλέως , μητρὸς δὲ ἙΝαμνΐδος " δὼ 

Ἑ. καὶ 
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ὼὰ δίγλωττος ἣν ὅτ: ἐποίησε ΜΠ τε οὖδα τοῖς Σκέϑαις νοὶ 
μέμων τῷ τῷ «δε τοῖς Ἕλλησιν εἰς “ἐυτελεεὰν βέμ «καὶ τὰ 
τὸν πόλευον., ἔπη ὀκταχόσιᾳ. παρέκχε, δὲ ᾧ ἀφορμῖίου παροιμίας 
διὰ τῇ παρίητιατὴς ἘΣ τίω αἴ πὸ Σχυθὼν βῆσιν ὁ λέγει ᾿, αν - 

τὸν Σωκεάτις ἐλϑεν εἰς ᾿Αϑήνας κι τίω τευσαρακοτίω ἐξ δ όμίω 

᾿Ολυμπιάδα. ἐπὶ ᾿Ἄρῤχρντος ᾿Ευχράτε" Ἕρμιππο; δὲ πρὸς τίο) 
Ξόλωνος ὀιχκίαν ἀφιχόμϑωηον, "3 θεραπόντων τινὶ χελεῦσαι μηνύσακ 
ὅτι παρείη “«ορὸς αὐτὸν ᾿Ανάχαρσις, ἃ βέλοιτο οὐτὲν θεώῴταοῦζ, 
ξένος τε. εἰ διὸν τε, ἡδυνέοϑται. ἃ ὁ θεράπων εἰσαγγείλας ἐχε- 
Ἀεύϑη ὑπὸ τῷ Σοόλωνὸς εἰπεῖν ἀυτῴ., ὀτιπερ οὐ ταὶς ἰδίαις τάκ 
τοίσι ξέγως ποιῶνται" ἔνϑεν ὁ ᾿Ανάχαρσις ἐλθων, ἔφη. νυῦ αὐτὸς 
ὦν, τὴ πατοίδι ναι. καὶ προσήκειν αὐτῷ ξένης ποιεοῦζ " ὁ 5' 
καταπλαγεὶς τίω ἑτοιμότητν,» εἰσέφοικεν αὐτόν " καὶ μέγιςον φί- 

λον ἐποιήσατο. μ᾽ χρόνον ὅ' αὖϑογηυόμῆυος εἰς Σχυϑίαν καὶ νο- 
μίζων τὰ νόμιμα π- οαλύεν τὴς πατρίδος, πολὺς ὧν ὦ τῷ ἐλ- 
ληνίζειν , ποξευϑεὶς οὖ χιωηγεσίῳ “«ορὸς τὰ ἀδελφῦ. πλευτὰ " 
εἰπων διὰ μὴῪ τὸν Ἀόγον ἐκ τἧς ἙΝ λάδος σωθῆναι " διὰ 5 τὸν 
φϑόνον ὦ τὴ οἰκείᾳ ἀπολέοσζ. 

ΠΕΡῚ ᾽.ΑΡΤΕΜΙΔΩἷΡΟΥ. 

Ῥτεμίδωρος Δαλδιανοὸς. ( ἡ δὲ Δαλδὶς, πόλις Λυδίας.) 
ἦ φιλόσοφος" ἔγραψεν ὀνειςοχοιτικοὸ οὐ βιβλίοις τέσσαρσιν" 

ὁιωνοσχοπικαὰ» καὶ χειροσκοπιχὰ. 

ΤΙΕΡΙ ᾿ἈΑΡΧΙΜΗΔΛΟΥΣ, 

Ρχιμήδης Τρανλιανὸς φιλόσοφος " ἔγραψεν ὐσόμνημα εἰς 
Ὅμηρον, καὶ μηχ ανικαὶ, καὶ εἰς τίνας τὸ ΓΡλάτωνος διαλόγες, 

ΠΈΡΙ ᾿ΑΡΧΥΎΡΨΡΟΥ. 

Ῥχύτα: Μνηταγόρῃ Ταραντῖνος. ΤΙυϑαγοριχός - ὅτός ὅξιν 
ὁ ἐυσάμδυος ΤΙλάτωνα δι᾿ ἐπιτολὴς α΄ϑο Διουτία τὰ 

τυραννε μένλοντα ἀναμρεοῦζ. ἐθχυμάζετο δὲ  α΄'΄Ῥα᾽ Ἰοὴς πολ- 
λοῖς ἐπὶ πάσῃ ἀρετὴ. καὶ δὴ ἑπτάκις Μ᾽ πολι} ἑἐσρατήγησε 9 
ὙἹ ἄννων μὴ πλέον ἐνιχυτὰ ςρατηγόντων. διὰ τὸ κωλύειν τὸν γό- 
μον. ὠρὸς τῶτον ᾧ ΠΠἈΟΑΙΑὴΑζτωνος φαίνονται ἐπιτολαί. 

ΠΕ. 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΔΡΟΚΛΕΙΔΟΥΣ. 

“ ΝΙΣροχ Ἀεέδης, ὁ τὸ Σιωετὶν τὸ δυδευτὰ Φιλαδελφέως υἷμ(ς" 
ὅ τος ἐπὶ ἴ[0Ὁ Φὺυ κα τὸ Φιλοτόφυ ἐδίδαπχεν οὐ Ὁ Ἀλέξ με 
ἈΝ δρεέᾳ ̓  καὶ μέμνηται ἀυτὰ ὧν τῷ πεοὶ τὰ ἐμτοδων πεχνολόγων. 

ΠΈΡΙ ᾿ΑΡΙΣΤΑΊΝΔΡΟΥ. ΤΟΙ͂Σ ΜΑΝΤΕΩΣ. 

Ῥέπανδρος ὃ μάντις, Σεύϑυ ὑιος, ἐπὶ ᾿Αλεΐζανδον τὸ Μα- 
κεδόνων («τιλέως “ ἔγραψε περὶ ̓  μαντικῆς ᾿βιξλία δέχα.- 

σρατεῦον τὸς δὲ τὸ ᾿Αλεξάνδρε περὶ Ἰον᾿ "Ὧρον ποτὰ μὸν τὴς Σουγ»- 
διάδος, γῆς» Ἢ μακχραὶν τῆς ἀυτὲ σκηνῆς πηγὴ ὑδατος ξυρη τῊ! Φ 
ἀνλη ἐλαίῳ πλησίον εὐ τῆς " ὃ δὲ μάντις συπρατέυων αὐτῷ ἐφῆ 9 

ὅτι τσόνων τέ ὅσι σημεῖον τῦ ἐλαία ἡ πηγὴ ἰθλόντων γὸ ἀλεια- 
Μὰ τὸ ἐλώμον " ἀὠἐνκὰ κὶ γνἰκΐω) ἐπὶ τρὶς πόνοις σημαίνειν ἔφασκεν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΑΤΟΥΡΙΏΝ. 

ἼΠατόυσια 9 ἑορτὴ ἐπίσημος ᾧ δημοπλῆς : ἘΠ «4 
᾿Αϑηναίοις » ΚΤ τὸν ΓΓυανεψιῶνα μῆνα, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας « 

χαλὸσι δὲ Τὴν μδὸ «ρώτίω. δόρπει " ἐπειδὴ δι Φράτορες., ὀψίας 
σιωελίηοντες, ἐυωχᾶντο τίν 5) δεύτεραν, ἀνάῤῥυσιν, ἀπὸ τὸ θύειν" 
ἔδυον δὲ Διὸ Φρατρίῳ τς ᾿Αϑηνῶ τίω 5 τοίτίω ᾿ “πϑρεῶτιν, 
οἰτα τὰς ᾿χϑρες ᾧ τος κόρας ἐγγράφειν εἰς τὰς φρατοίας" ὦ ἡ 
ἐγράφη οὦ τῇ πολιτείᾳ ὁ ὑιὸς Σετάλχα . ἡ δὲ αἰτία Η πόλεμος 
ἢν ᾿Αϑηναίοις γος: Βοιωτὰς περὶ Κελανῶν., ὁ ἣν χωϑίον ο᾽ 
μεϑοοίοις " ἀρ Ἢ δὲ Βοιωτὸς «οροεχαλέτατο τὸν ᾿Αϑηναΐίων βα- 
σιλέα. Θυμοΐπιν" εἰ δεξαρδύ δὲ, Μέλανθος ἐπιδη μδἈ], Μεοζήνιος 
Ὄ γένος, ἀπὸ Ἠεεμελυμλύς, τῷ Νηλέως, ὑπέστη ἐπὶ τὴ (ασι- 
λεία" μονομα χάντων 3... ἐφάνη τώ Μελάνϑῳ τις ὄπιν τῇ Ἔ.ν»- 
ϑῖν, τρα γώ. τατέςι αἰγίδα μέλ αινὸρ, ἐνημιμένος - ἔφη ὃν ἀδι- 
κεν οἱ} τὸν δεύτερον ἥκοντα . ὁ 5. οἰπαςράφη " ὁ δὲ παΐσας ἐπο- 
χτένε: αὐτόν. ὧμ ὃ) τὔτῳ ἥ τε ἑορτὴ ᾿Απαήῤρια, καὶ αὶ Διονυσα μελα-. 
γα) ΐδος ἐδομήσαντο. δι 5. Φατιν 5 61; τῷ πατέρων ὁμὲ σιμυερ- 
χορμδίων; διοὶ τὰς, ΩΝ ταΐδων ἐγγραφὰς, διον ὁμοπατόρια λέγε- 
οϑαλ τὴν ἑορτήν » ὁποίῳ τρόπῳ, λέγοιδυ τὴν ὁμόλεκτρον, ᾧ ἀχοι- 
τιν 7γ τίω ὁμόκοιτον, ὅτω καὶ ὁμοτσατύρια. 
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ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΑΙ ΠΑΓ᾽ ἘΠ ΜΑΚΑΡΓΑΝ: ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ. 

Ἴδαγ' εἰς Μαχαδίαν " παροιμιωδὼς: λέγεται. δ,᾿ αἰτίῳ τοι-" 
ἀνδε᾿ Μακκοία. Ἡρακλέας ϑυγάτηρ, ἈΦ Ἰὼ. ἐπὴ τὰς ᾿Α- 

ϑήνας ᾿“Ετυρυοϑ ως: σρατείδῳ: : ΤΨἉ ᾿Α ϑηναίων μὴ ἐκδιὸ ὄντων υὐ)τῴ 
τὰς Ἡραχλέδας, ρος τὸν τὸ Ἔλές ζωμον' καταφυγόν τος 5: χρῆσ- 
μὔ δοθέντος, τὰς ᾿Αϑηναΐας: γι χἤσ τον .: ἐφ΄ τὶς τῷ Ἡρακλειδῶν 
“ρὸς ̓“ϑάνατον ἑκήσιον ἐχὸ ᾧ ἑχωυτὸν, κατέσφαξεν ἑαυτίω " ἣν Ά- 
ϑϑηηναῖον ὑπὲρ αὐτῶν ἐτοθανᾶσαν., πολυτελώς. ἐθάψαν" χα) τὸν 
τάφον αὐτὺς ἄνθεσι τὴ τεφοίνοις τιμῶντες, ὡἧς ἿἊ ᾿Αργείων ἡττη- 
έντων » ἐπέλεγον τὸ " ̓ Απαγ' εἰς Μαχαρίαν... λέγεται ᾿Ἄ χα 
ἐῤῥ᾽ εἰς, Μαχαρίαν» αὶ βάϊννν εἰς Μακαρίαν » κατ᾽ ἐυφημισιμον, 
ἀντὶ τὸ εἰς ὄλεθρον" ἐπεὶ καὶ δι τεθνεῶτες, μαχαρῖται λέγονται " 
ἢ ἀντὲ τῇ εἰς δεωχωιότητο « ἔνιοι 5; καὶ Μαχαρίαν, οὐ ᾿Αδι! χωρίον 
δια]υπδσιν. 

ΠΟΘΕΝ ἌΥΣΟΝΕΣ. ΟἹ ἸΤΑΛΟΙ ΛΕΓΟΝΈΑΣΙ. 

Ὕσονες δὲ ὁ! ᾿Ιταλοὶ Ἀέγονται... ἀπο ᾿Αὐτονος . ὃς τγῶ- 
τος ΤΩ κα το Ῥωμίω; βασιλεῦσαι “γό; τὼν ἧς ορεῦται 

ὍὌδυοσεν γεγονὼς ἐκ τὡἰς Κίρκης. ἢν. καιτοὶ τὸν τοὶ Ἔϑινρκα γρί- 
ψωντα;, ὧκ Καλυψῆς γενγηϑ᾽ εἰς τῷ ᾿Ατλωντε 5 ἀφ᾽ ὃ χαὴ τὺ τὸ Σι- 
χελιχον πέλαγθο ᾿Αυσόνιον ἐχλήθϑη, ποτὲ». ὡς κὶ ᾿Ιτχαλοὶ, ὦπο' 
τινος ᾿Ιταλᾶ- 

ΠΕΡΙ ΤΗ͂Σ ᾿ΑἸΝΕΙΌΥ ᾿ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΎΤΟΤ᾽ ΕἸΣ, 
ἽΤΑΛΙᾺΝ ΑἸΠΟΠΔΟΥ. 

[νείαν τὸν Αγχ ἰσϑ, τινὲς μἣδ φασιν μεῖ᾿ τῇ πατρὸς κὶ ̓ Ασι 
ἭΝ: χανίᾳ τὰ παιδὸς Ἄχον ἀϑιοῖσαι 5 πλῶσαι εἰς Σικελίαν" 

ἐχεῖθεν δὲ εἰς τὴν Λατένίω χώραν ἐλϑεὲν κατα τὶ Ἀόμγιον » χἀὴ 
ἐκεὶ ὀιχῆσαι. ἕτεροι: δὲ αὐτόν φασι “αὐξ τὸν Μακεδονικὸν. Ὅλυμ- 
πον ὀικῆσομ" ἀΐχοι δὲ εἰς Σιβελίαν χαϑᾶρα.. Ὅμηρος 5: ἐμφαί- 
γε. οὐ Τροίᾳ. μεῖναι αἱ τὸν ,. ᾧ διαδεξάιδι ον τίω ἀργίω,, «-Ξλαδε- 
δωχέγαι τοὶς παισὶν, ἡφανισεϑϑίων ὧν ἔρια μιδῶν " 

Η δὴ. γὺ Γμάμα, δυεῖν ἡχϑηνρε Κρονίων, 
καὶ τὰ ἑξῆς. ὁ δὲ μεϑ᾽ Ὅμηκςον. τῶτο ὧν τῇ 3 δΝατένων 
χώρᾳ δυεῖν βέλονται " χαί τινες γέφασι, 

Νιὼ δὲ δὴ ᾿Διψείαιο γένος πάντεοσιν αἰνάξεν 9. 
Καὶ παλδωγ παῖδες. 

Ίἐς 



Α 77 
- ᾿ » 

τὰς ̓ Ῥωμαίως Ἀέγοντες ̓  παρ οἱ; τὸν ᾿Αμείωαν» ᾧ χαταττρέψα 
τὸν βίον φατῖν. 

᾿ΑΡΚΕΣΙΛΔΌΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ. 

Δι, χαὶ ᾿Ευρυοδίας γενεαλογῆσιν ᾿Αρχεσίλαον " οαὐτῦ δὲς 
χα) Χαλκομεδέσης . Δαέρτίω " τῷ δὲ, αὶ ̓ Αντιχλείας » 

Ὀδυχτέχ " δυ., καὶ Πηνελόπης. Τηλέμαχον "αὐτὸ δὲ, καὶ ΠΙο- 
Αυχάττης τὴς Νέστορθυ, Τἰρρο προ οῖ ὡς Ἡσίοδ Θ-. ᾿Αεκ- 
στοτέλης ὅ᾽ καὶ Ἑνλάνιχος, Τηλέμαχόν φασι Ναυσικάαν γ μυα 
τίω ᾿ΑἈχινόνς ἂ δλυνήσαι τὸν [Περσέπτολι» . τινὲς δ᾽ ᾧ τοιΐ- 
τοῖς λόγοις ἐνευχχαρα τιν" ὧκ Κίρχης ὑοὶ καϑ' Ἡσίοδον Ὄλδυσ- 
σέ, Αγέόμος καὶ δατῆνθυ" ὧκ τὰ Καλυψὃς, Νιαυτέϑοος. ὁ 5 
Τηλεγονείαν γράψας Κυρηναῖος. κ᾽ μδὺ Καλυψῆς» Τηλέγ ονον : 
δον ᾿Οδυυτὰ εἰναγφάφθει., ἢ Τηλέδαμον “ ὁκ 5 Πρνελόπης 9 Τη- 

Ἀέμαχον ὦ ᾿Αρχεσίλαον. χατὴ δὲ Δυτίμαχον ν ὅιος αὐτώ Ἐξ 
᾿Ευίππης Θεοιωρώτιδος » Λεοντόφρων" ὃ» ἀνλοι Δόρυχλόν φατιν " 
Σοφοκλὴς 5: ὧκ τὴς αὐτὴς ᾿Ευρύχλον ἱστορεῦ » ὃν ἀπέκτενε Τη- 
Ἀέμαχος., 

ΤΕΡΟΝ ΟΊ ΤΈΙΣΣ,: 

Α΄ Τρεὺς (ασιλεύων τῆς. [εκ σποννῆτϑ . ἢυξατό ποτε; ὅν τί ἂν 

κάννιςον οὖ τοῖς ποιμνίοις αὐτῇ δυνηϑῇ Ρ τῦτο. Ἄρπμιδι 
βῦσαι᾽ )εννη δ είτης, δὲ οὐ τῷ χρυτὴς οἷρνος, .. τὴς ἐυχῆς μετημέ---- 
Δησε" καὶ χαϑείρξας αὐτίω εἰς λάρναχα, ἐφύλαττε. μέγα δέ τι 
φρονῶν, ἐπὶ τῷ κτηωχτί, κοιιτιίζεν ἊΝ τίω ἀγοράν. αἰνιϑεδηον ὃ 
ἐπὶ τότῳ Θυέστίω, ὐσελῦοντα. ὡς ἐρῶντα» πΞται ᾿Αερόπην ἐκ- 
δϑναν αὐτώ τὸ κμα" λαβόντχ δὲ ἀντειπεῖν τῷ αἰδελφῶ, .. ὡς 5 
δεόντως “(ἘΦ τῷ τοιύτα κομπάζει" αὐτὺ- δὲ ἔλεγεν» οὖ τῷ πλή- 
θε,, δεν ὦ τίω βασιλείαν ἔχειν τὸν τίω χρύυσίω ἄρνα ἐχρντᾶ. 
τῦτο 5 ὁμολογὅντος ῷ ᾿Ατρέως . Ζεὺς Ἑρμῆν πέμπει ρος 
'Ἂτι ἕέα, συνϑένι, λέγων. αὗδά τὺς βασιλείας,» κα δηλῆν, τὰ πεὲ- 
οὐ τῆς ἀνατολῆς. διότι μένλεν ποιετοσῖ τίω ἐναντίαν ὁδὸν ὁ ἥλιος ὶ 
σιωδ εἰδύήν δὲ ὧδ Ἰότων; ὃ ἥλιος τίω δύσιν εἰς ἀνατολὰς ἐποιή- 
σατο" ὁεν ἐχμαρτυρήταντος, τὸ δχιμονίς τίω Θυέστυ᾽ πλεονξν 
ξίαν .. τίω: (ασιδείαν ᾿Ατρεὺς παρέλχαξε ᾿ χα τὸν Θυέςίω. ἐφυ- 

“κάδευσεν-. 

1Ε- 



78 Α 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ,. 

ἃ ᾿Ντιγόνη ᾿Οιδίποδος καὶ ̓ Ιοχάστης, ἀποθανόντα [Πολιωείκζω 
οὐ τῇ «ρὸς τὸν ἀδελφὸν ᾿Εποχλέα μονομαχία, (να τῇ τον 

Κρέων ὁ πάτρως ἄταφον ἐκβαλὼν, χηρύττει μηδένα αὐτὸν ϑιάπτειν, 

ϑάνατον τίω ζηιί ἀπειλήσας.) ϑάπτεν ἐφωράϑη. καὶ δὴ λαϑὃ- 

σα τὸς φύλακας, ὦ εἰς μνημεῖον ἐντεθεεσαν ἐπιβώνλεν χῶμα “ 

δις ἐπαπειλεὶ θάνατον ὁ Κρέων, εἰ μὴ τὸν τῶᾶτο δράσαντα ἐξεύ- 
ροίεν. ὅτοι τίω κόνιν τίω ἐπιβεβλημδύϊ καϑαίροντες, ἐδὲν ἥτ- 

τον ἐφράραν. ἐπελϑῦσα δὲ ἡ ΑἸντεμόνη Φ γυμνὸν ἑυρῶσα τὸν γε-- 

κρὸν, ἀνοιμώξατα » ἑχωτὴν εἰσαγγένλει " τατιν ὑπὸ Μ᾽ φυλά- 

χων παραδεδοιϑυῖν, Κρέων καταδικόζεν , ᾧ ζῶσαν εἰς τύρυβον κα- 
ϑέρξεν. ἐπὶ τότοις “Αἰμων, ὃ Κρέοντος ὑὸς, ὃς ἐωνᾶτο αὐτίω,, 

ἰγνανοακχ τήστοις » ἑαυτὸν ἐπισφάζεε τῇ κόρῃ ἀπολοιδῃ. ἀγχόνῃ. Τοῖς 

ρεσία ταῦτχ τροϑεσπίσαντος. ἐφ᾽ ᾧ λυπηθεῖσα ἡ Εμρυδίχηγ ἢ 

Κρέοντος γαμετὴ 5» ἑαωτὴν κατχσφάζει- 

ΠΈΡΕ ἌΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗ͂Σ  ΚΑΔΜΟΥ ἘΥΝΆΑΙΚΟΣ-. 

Ῥμονίαν, τω τῷ Κάδμῳ σιωοιχήτασαν, ᾿Αρεως καὶ Αἰ φροδί- 
τῆς ὁ μῦϑος ἡνεαλογεξ . ᾽Ἃ ῥῥιανὸς δὲ Αἰ σιοωωΐωῦ τε αὐ. 

διδε. ἃ Διχοδάνν ἀδελφὴν" φησὶ γ ὅτι Κάδικος αδὺ τῷ πα- 
τρὸςγ ἈΠ΄; ζήτησιν τὴς ἐδελφὴς Ἐυρωπης. σιτχλεῖς. Φ πλανώμενος, 
περιπετὴς γέγονεν “Δεομονίᾳ τῇ τῷ Δαρδάνν ἀδελφῇ " ὦ ἑρπά- 

σας, ὦ εἰς τὸς νὔῆας ἐνθέμδοος, ποροσέοχε τὴ Βοιωϊῶων γὴ “ ἔνθα. 
(Θηβαίων ἐγλύετο καρτερὸς, πλότω τε ἐυδοχε δ ἡ Φ τὴ ἀΐδῃ. σο- 
φία. πρὶ ὧν μὺθός ἐσ». ὡς ἄτα μὴ; λιπαρὸν γῆρας εἰς. ὄφεων 

οδύος ἠλλιάξαντο" ἐπεὶ καὶ Κάδμος τῦν Δἰρέως ἀνε Ἀέ ποτε ἐν Θή-- 
ἕαις δράχοντω, τὸν τὴς Δῴρχης φύλακα - δηλοὶ δὲ ὁ Λόγος νγ ὡς 
ς᾽ Εἰχλάδος εἰς τὸν χακπον' τῦν' τω τὸ Κερανικ ὄρη ἐλθόντες 9 

ἐκεῖνοι μετέθεντο τίαὶ ᾿ΕΝ χνικὴν “χρηστοήθειαν" Φ μετέπεσον ὁξ 
ἐπιειχείας «ορεπόσης: ἘΝλησὶν., εἰς σχολιὰ ἤθη » κ᾽ διον ὀφεώδη: 
ᾧ βάρβαρα. αὐὖϑα τὸ γῆρας δυστραγήσαντες. εἰς ἤϑς μεταβο-- 

λίω ᾿ καὶ ἔστιν ἐνανλαγῆναι αὐ]ὲς εἰς ὄφως Κ ὡς ἔτσος εὐπῈΙ 5 χὸ. 
εἰς ϑηριωδίαν μεταμειφθῆναι. τὸν ρδύτοι Κέχροπα φασὶν. ὃν μὺ- 
9, Ἰδναντίαν ἀπὸ ὄφεως εἰς ἀνϑρωπον ἐλϑεῦν ἐπειδὴ ἐχενθι 
ἐλϑὼνγ εἰς Ἑχλάδα. ὦ τὸν βαρβαρον᾿ Διγυπτιασμαν ἀφεὶς 5. χρῆν 
«ἐς ὠελάβετο τρόπες πολιτικός. 

ΤΕ. 



Εἰς Α 79 
ο 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ᾿ΑΡΙΑ' ΔΝΗΣ, 

Ῥιάδιη ϑυμάτιρ Μίνωος τὰ ΚΡΗΡΜ ζασιλέως. αὐτὴ ἡρανϑὴ 
Θησέως τῷ ᾿Αϑηνγῶν βασιλέως ἐλϑόντος ἐπ᾿ εἰγομρέσε: τὰ 

Μινωταρε. ἐκ 18 ὃν Θησέως ἔλαβεν αὐτίω) δ Διόνυσος ., ΩΝ οἰνγ-- 
γα ὧν τῇ Νάξῳ, ῶ σμμεμίγη αὐτὴ καὶ γρὸ: τιμίω αὐτῆς ; 
σέφανον οὐ τῷ ϑρανῷ δι᾿ ἀπέρων ὑποζωγράφησεν. 

ΠΕΡῚ ᾽ΑΓΗΝΟΡΟΣ. 

Γήνωρ, Φορονέως ἑιός.. φησὶν ἙΝλάνικος παλδας τρεῖς ᾧο- 
ρονέως γδυέοχ' δι » τῇ πατρὸς ϑανόντος , διενέιμαντο τὴν 

᾿Αργείαν" ᾧ ἡ μὴ “Ὅρος ᾿Ερασινῶ τῴ Ποταμῷ, [ελασγῷ ἔλα- 
χεν τῷ ᾧ τίω ἐκεῖ Δόριοσαν χτίσαντι " Ἰάτονι δὲ, τὸ «ορὸς 
τῆλν- ᾿Αγήνωρ δὲ; οἰ τρόμο; Τὴ ν᾽ τὴς γῆς» τίυϊ πατραχίυ εὐ λη- 

ὧεν ἵππον" ὅθεν ὦ» τί αὐτῷ χρόνω ὠγομιάοϑ᾽ ἢ τὸ Ἄργος τοιχως" 
Ἴασον, [Πελασγ χον κ Ἱππόβωπν. τινὲς δὲ μῖ; τὸν δ να τὸν 
ΤῸ δύο ἀδελφῶν, ἐπιςρατεῦσάι φασι τὸν ᾿Αγήνορα, πονλίω ἐπα- 
γόμδϑοον ἵππον ̓  ἀφ᾽ ἧς κληϑῆνωι τὸ “Δργμο; Ἱππόβωτον. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥΣ ΑΗΘ: 

γος, εἰς 0} Φρυξε ποΐδων" ὃς Ἡρόϑωρός φησιν ἐξ Χαὰλ- 

κιόπης τῆς ̓ Αἥτα ϑυγατρός" ᾿Αχυσίλαος δὲ; ἡ) Ἡσίοδος. 
ο᾽ ταὶς μεγάλαις Ἡοίαις, Φασὶν, ὁξ ᾿Ιοφωοτης τὴς Διήτε " χα 
ὅτος εδύ φησιν αὐτὰς τέοσαρας , Αογον. Φροντιν ,) Μέλανα, Κυ- 
τίσωρον" ᾿Επιμδυίδης δὲ, ᾧ πέμπτον γος ἔδησε ΠΙρέσιβωνα.. διὰ 
τὔτο λέγε; ᾿Αδιςοφάνης : πότερον ὄρνις ες σὺ, ὁ λεγόμῆοος Τη- 
ρεύς᾽" τδθα τὸ πρεῶὴν τὴν Ἴω, ἢ ταὼς. 

ΠΡΌ ΤΕΣ ΠΑΡΠΩΟΥΣ. 

Ῥγω, καὶ ναῦς, ἀφ᾽ ἧς καὶ δὶ ᾿Αργοναῦται" Ἄργος γὺ σο- 
ημοσύνησι τὴς ᾿Αθηνᾶς πεποίηκε τὶν ᾿Αργω.. ἀνλὰ ὄχ, 

ἴστε εἰυτώ ἐχέλευσεν ὁ ΤΙελίας αραλοὶς γόμφοις παγῆναι. "να 

τὰχ ἕως ατσολέση τὸὺς ᾿Αργοναύτας. δι τῦτο ὁ ᾿Απονλωνιος φη- 
σιν ᾿Αθχνὰς αὐσοθημοσύνῃσι ἡἡυέοχ οἰὐτήν. Φερεκύδης δὲ ἰπὸ “ργὰ 
τὸ Φρύξυ ὑἱδ ταύτ᾽ω δέ φασι “ορώτην, ναὃν ἡδυέοσϊ μακχραν. ἀὰ- 
λο; δὲ λέγεσι, Ὅανχοὸν διωχόμδηον πὸ ᾿Αηγῦπτῃ, “ρῶτον κα- 
τοσχευάσοαι " ὄὅϑεν ᾧ Δαγαὶς ἐκλήθη" ἢ ὅτι οὖ ᾿Αργει ἐναυπη- 
γήϑη, ὡς φησὶν Ἤγηήτανδρος ὁ Σαλαμίνιος.) ὑπο Ἄργϑ. 

{1{8- 



80 ἈΑ 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΠΙΔΩΝ, 

ἽΠιδες ὸ Θεοὶ ἦι ἧσαν τιμώμδοοι παρ᾿ ᾿Αἰγυπτίοις " σημεῖον 
ἔχοντες περὶ τὴν ὥραν ὦ τὴν γλῶοσν , δηλὲν εἶνοαλ ἀυτὲς 

"Απιδας. δὶς γδυνωμδίοις, διὰ χρόνϑ, ὡς ἔλεγον; ὧκ τὸ σἕλλαος τὴς 
σελήνης » ἑορτὴν μεγάλίω ἦγον" ὦ ἱερεῖς τινὲς αὐδὲ τὸν τεχθὲ γε 
τα ἕν ἱερῶντο., αἰ δατιϑέντες πανδαισίαν, ὡς ἐυωχ ὄντες ἀυτοῖς 
λέγεται δὲ Αἰ τις καὶ ὁ παρ᾽ ἐκείνοις βασιλεύς. 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΚΑΣΤΡΩΟΥ ΑΡΚΊΉΊΟΥ. 

Ῥχτος;, μία ἊΨ ἄστρων. λόγος ὅδ, Καλλικὼ τίω: ΔΛυχάο- 
νος χόλῳ Ἥρας, διὰ τὸν Διὸς ἔρωτα» μεταπεσεῖν εἰς ἀρ- 

Χτον " "ὰ τοξευϑῆναι μὲ ὑπ᾿ ᾿Αρτέμιδος ᾽ ἀνα χῆνα ὁ δὲ εἰς ἀσέ- 
βᾳς ὑπὸ τῇ Διός " διὸ χα), ἐπεὶ ἄρκτον ὃ μῦϑος ὰξ ζωωνυμὲνῳ 
τὸ τὸς Καλλις ὃς ὠνόμασεν ἀκεροϑέτημα᾽" ὁ δὲ ᾿Ωρίων, κυωηγέ- 
τὴς ὑσοχῶται᾽ χαριέντως εἶπεν ὁ [Ποιητὴς τῇ, 

Η΄ τ᾽ αἀυτῦ ςρέφεται ἕ καί τ΄ ᾽᾿Ωρίωνα δοχέυεν. 
ἀληϑὼς μ8). διότι τὴν ἀυτίω ἡ ἄρκτος τῷ ᾿Ωδίωνι ποιέϊ ται χί- 
γησιν " ἀστείως δὲ, ὡς ρὸς τὸν μῦϑον" διότι δέδιεν ὡς ἀἄρχτος 
τὸν καυηγέτίω,, καὶ διὰ τϑτο “ρὸς τὸ τὸ ᾿Ωείωνθ. ἀπο- 
νεύει ἄστρον . λέγε δὲ πγοσέτι ὃ [Ποιητὴς ᾧ χύφιον μδ) ἀυτὰς 
ἕῖναι τὸ ἴρχτος διὰ τίω τὰ μύϑε ἐξυσίαν ἥτις ἀυτίω ὁδξ 
ἄρκτϑ χατηστέρασεν ̓  ἐπίκλησιν δὲ τὸ ἅμαξα, δὲ ὁμοιότητα, τὴς ΤᾺ, 
οἱ μαξοειδὼς ωὐτὴν συμπληρέντων εἰσέρων ϑέφσεως, 

ΠΕΡῚ ἌΡΝΗΣ. 

ὑργη ἡρωὶς. Βοιωτὰᾷ μήτηρ᾽ ἔοικε δὲ ὑσὸ τὸ ττατρὸς "Ἀρ»ὴ 
κληθῆναι ἀπὸ περιυσιασιμὰ ἀρνὼν᾽ χασὰ 39) εἷυ τὴ πυῖδα 

ὑπὸ ἸΠοσειδῶγος τεχῦσα.) Βοιωτὸν ὧμ ΤΨΜ βοὼν ἐκάλεσε. φησὶ γὅν 
᾿Ευφορίων" 

Βοιωτὸν δ᾽ ὀνόμηνε . ( τὸ γὸ χαλέσαντο νομῆες» ) 
Ὅτι ἑα πατρῴῃσι βοὼν ἀπεϑήκατο κόροι: - 

ὡς ἂν ὃ ὑμὸς μ) τὴς ἐκλήϑη ,Βοιωτὺς, ὧκ ἜΜ βοῦν, ὅτο ἃ ἀυτὴ, 
ὡς εἰχὸς, Αρνη; ὧκ παρωνυμέας ἀρνῶν, ζῶν φιλυρῖ)α τοῖς παλαιοῖς. 
φασὶ δὲ ταύτην πὸ τῆς Κοχαΐδθ» λίμνης καταποθῆναι. 

Πε- 



ΑΔ 8. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΠΥΎΣΓΩΝ. 

"Ρσυιὰμ θήλειαι δαίμονες πτρωταὶ, τὰ 5, χάτω μέρη ὀρνί- 
ϑὼν ἐχϑσαι " ἃς ὧν Μᾶσαι νικήσασαμ μελῳδίᾳ. τοῖς 

πτεροὶς ἐκείνων ἐτεφανώϑησαν" πλίον Τερψιχόρης, ὅτι μήτηρ ἣν 
Σειρήνων. πεδὶ 5, Κρήτην. ταῦτα γεγόνασιν" ὅϑεν ᾧ πόλις ᾿Απτίέ- 
ρὰ τὸς Κρήτης .. «5 τὸ ἐκεὶ τὰ πτερὰ νικηϑείσας ἀποβαλεῖν 
τὰς Σειρῆνας " ἦσαν 5) αἱ Σειρῆνες 5 το χάτω μέρη ὀρνίϑων ἔχ ὅ- 
σαλ᾽ τὸ δ᾽ ἄνω ἀνθρώτων, ὀικὅται αὶ τὴν Τυρσηνίὸρ. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΣΤΑΡΤΗΣ.. 

᾿Στάρτη ᾿ ἀγαλμα ᾿Αφροδ της ̓ τιμώμδιον ἦα Σιδωνίοις “ 
τὸ ἀσρὰ ὃ τύπος. ἄυτὸ τὸ ἀσρον ὁ ἑωσφόρος ᾿ ὅπερ ᾿Α- 

φροδίτην ὀγομάζωσι. τὸ ἀυτὸ ὦ αὖϑα᾽ Μωαβιτῶν ἐτιμᾶτο. 

ΠΕΡῚ ΤΈΣ ἈΑΣΤΕΡΙ ΑΣΝ 

᾽Σπεία φΦεύγασα τὴν μίξιν τὰ Διὸς, μετέβαλεν ἑσωτὴν εἰς 
ὄρτυγα" Ἀὶ ἡλατο εἰς τὴν Θαλαοσαν » ὦ ἐγένετο νῆσθ.. 

ἥτις "᾿Αστπεοία Φ᾿ Ὀρτυγία ἐκαλεῖτο. ὕστερον 5. τῇ Διος σὺγ- 
"δυομϑὺν Λητοῦ., ὦ ποιήσαντος ἀυτὴν ἔγχυον . Ἄρπμιν καὶ ᾿Απόλ- 
Λωνα. ζύΐλῳ τὸς Ἥρας; μήτε ὦ γὴ μήτε ον θαλάοση θοδεχ ο- 

μδϑης τὰς Δητὰς προς εΠ ΠΤ ᾿ κελεύε, τῷ Ποσειδῶν, Ζεὺς. κα 
αγέδωχε Ἰαύτίω τίω νῆσον» τίω "Ορτυγνα "ἢ ̓ Αςεδίν Λεγομδύϊων, 
πρότερον κρυπτομδύϊω τοῖς “κύμασιν, ἐξ 5 ἃ τρέμασαν. ἡὶ ὧκ τὰ 
φανῆναι ἀυτὴν γ΄ Δῆλον ὠνόμασεν . ἐκὰ ὃν ἐλϑῦσα ἡ Δητὼ, κὶ 
δαφνης ὦ φοίνικος ορῶτον ἐκεῖ φανέντων οψψα μένη. τὴν ᾿Αρτεμιν 
ΣῊΝ ἣ 5, ταύτην μιμδύει . καὶ τίχτει τὸν ᾿Απόνιλωνα, ἢ ̓Αρτε- 
μιν᾿ καὶ "Ἄρτεμις ὅ τὴ» Δῆλον κατέλαβεν, ᾿Απόνδων 3. εἰς Δυ- 
κίαν ἀπῆλθεν. 

ΠΕΡῚ ΑΣΤΥΑΝΆΑΣΣΗΣ. 

᾿Στυάνασσα, Ἑλένης ϑεραάπαινα " ἥτις “ρώτη ἐξεῦρεν ᾿Α- 
φροδίτεν, ᾧ ἀχόλαττα σχήματα. 

ΠΕΡῚ: ᾿ΑΣΤΥΔΑΜΕΓΑΣ:. 
᾿ 7 

Δ Στυδάμεα. ᾿Δχάσγῳ γυμή. 

π- “τ 
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ΠΕΡῚ ᾿ΑΣΤΥΟΧΗΣ 

᾿Στυόχη Χ Οἵ μηρὸν, ᾿Αςσυόχ εἰ. ὡς κα [Γηνελόπη, Τηνες 
λόπεια: Φύλαντος 1 ἦν ϑυγάτρ.- ταῦτην Ἡρακλῆς ἄγεται." 

ἀνελὼν σὸν Φύλαντα; ὅτε Ἀ' ᾿Ἐφυρέων ᾿Αἰτωλοὶς ἐσ ρατίγεε. ᾿ὰ- 

μὰ δὲ οξ οἰυτὴς Τληπόλεμον" ὃς ἔχτραφείς, περιπέπτωχεν εἰχα- 
σΐω χαχῷ ἰδων γὸ τὸν ἑαυτῷ. δὲ πάππον. τὼ δὲ πατοὶ μή-- 
Τρῷον. ἦτοι τὸν “γος μητρὸς ἍΣΕΣΟΥ τὃ Ἡραχλέες υ τοτίςι τὸν 
Δικύμνιον; (ἀδελφος γοῖν ᾿Αλχμήνης», ὡς Φασι» ὁ ΔΛικύμονιος, ) 
τῦτον ὃν ἦδὼν ἀμελῶς, φασὶν, ἐν τῷ γήρᾳ “ειραγωγέμδυον, κὶ 
ἀφείς βακτηείδρ ἐπὶ τὸν ὀιχκέτην. τὸ εν ὀικέτα ἥμαρτεν. ΠῚ κα- 
ταστυχήτας. τὸν 5, γέροντα, πλήξας; ἔχτεινεν ὄχ ἑκὼν ̓  διὸ χα) 
ἑ φυγεν εἰς Ῥόδον, σιωαγαγῶὼν Δαόν᾽ καὶ στασιαζομδύες τὰς Ῥοῦξες 
᾿ κως 5 κα ἑνὶ φγοσκεχωρηχῶς μέρει, ἐχράτησε " ὦ διωατῦς γε- 

Θ., ἐστράτευσε Ἀ τὴς Τροίας καὶ ἀὐτός. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΣΦΑΛΙΏΝΟΣ,, 

[ ᾿Σφαλίων, πλάττεται ὀτρηρὸς Θεράπων Μενελάε, “Ὡροσ φυὲς 
ὀινομα" ὃν ὅὶ χρὴ σφάγκλεκχ τὸ δέοντος, “Ὡρὸς τὸν δεσπό- 

τίω ᾿ ὥἕασερ καὶ ἘΓπεωνεὺς, “ρὸ αὐτὸ, ὃν ἀληϑείξεν χρεών. 

11ῈΒῚ ΔΑΥΓΕΓΟΥ. 

ἈΩΝ ὑὸς (ἡ Ἡλίῳ ἣὶ ἣν. τῇ 9 ἀληϑείχ),. Φόρμητος ἑ ἐκ 

τῆς Ἰκλέως Ὑρμίνης " ὅι δ᾽ ἀυτὴν ϑυγατέρα ἸΝυχτίως " ὧὲ 
ΞΡ Ἔπόχε φασ᾽" τἄτα δὲ τω ὀφθαλ δι ἀκήϊνας ἐπολάμπειν 
Φασίν " Ἡρακλεῖ ἂν τὴν μ αὐτὰ (οῶν κόρον χαθήραντι ἐκ 
ἐδίδυ ἀπωιτῦντι τὸν μιοϑὸν,, ὃς ὧν δ εχοΐτη τ δοῶν" λέγων ἐχ, 
ἑκόντα τοιΐσοι τὸ ἔργον, ἀγλὰ ἐπιτιγέντα κσὸ νον κα- 
δίζσιν δὶ ὅν κριτὴν ἰυτὴς τὴς δίκης ἀιρετὸν Φιλέα ᾿Δυγείμ 
διοι." ὃ ἢ χαταψψηφίζετοι 18 πατρός. ἀγχανα χτεῖ ἐπὶ τὕτοις ᾿Αυ- 

γείας, τὴ ἐκβάννει τὸν ὑἱον.. Ἡρακλὴς 7 ἐπισρατυτἀμῆνος πός- 
εν τὴν Ἥλν:" ὦ Μεταπεμάμδνος ἐκ Δυλιχίς τὸ Φιλέα, δι 
δωσιν ἀυτὼ τὴν τὸ πάτρος βασιλείαν" ὴ τὸν --ρατὸνγ), διὰ τὴν ἐκ 
πολέμῳ ὀλιγανδοίαν, συγχαταχλίγεε ταῖς ΤἿ τετελευτηκότων γυ- 
γα!ξί" ᾧ τὸν ᾿Ολυμπιαχον δια ϑέεδυος εἰγγῶνα Ὡρῶτος ἀυτὺς ων 
εἰγωνισι μάτων ἄπτεται. πρὸς 5.) τὅτοις ἱστορεῖ ταῖν, κὶ ὅτι τίω αἱρ- 
χίω Πσάται τὸ οἰγῶνος ἐπεμέλοντο εὐξσεὶ τος Μεσηνίοις 
εὐτοὶ χτ, Λακεδαιμονίων συνεμάχησαν, καϑελόντες ὑφερον ἀυ- 

τὸς 4 
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τὸς, οἱ Λακεδαιμόνιοι ᾿ παρέσχον τὴν τὰ ἀγῶνθυ ἀρχίω «οἷς 

Ἡλείοις " δὶ χὦ Μεσηνίων τοῖς ΔΛάκωτι σιωεμάχησαν. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ᾽᾿ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ. 

᾿Χέρων, ὁ ἐν “Αδν Ἐρράμ.ῦ «δα τὸ ἐσεροσί χαρὰς τὸς 
ἐκοὶ κατιόντας " γ χαῦ ὑτέρϑεσιν» ᾿Αχέρων ἡ ἈΠ τὸν Οὗ 

᾿Οδυοτείᾳ. κείΐκδυον μῦϑον" Φασὶ γὸ Ἡρακλέα ἐκεξὶὲ διὰ τὸν Κέρ- 
βερον χατελϑόν τα ὦ ἰδόν το τὸ φυτὸν αἰγείον . τίωΘ. ᾧ ἀχε- 
βωξδα λεγομδύϊω., ὧκ τὸς ἐυφυΐας ϑαυμάσαντοι . φεφανώσαοϑ αἵ 
τε "ἢ αἰναγαγ εν ΤᾺ ἡλίῳ δεῖξαι. ὡς ἄκαρπος, δὲ ἡ ἀχερωΐς, τῷ 
“Αδῃ αγαχεῖται " διὸ χαὶ ἱπᾳᾳ ὦ αἴγειροι τὶν τὴς 1ἱερσεφόνης 
πληρᾶσι λειμῶνα . 

ἌΣΧΑΙΟΙΣ ΠΟΘΕΝ ΟἹ ἝΛΛΗΝΕΣ ᾿ΩΝΟΜΑΨΣΘΗΣΑΝ. 

Ἴολος ὁ Ἱππότου, γεννᾷ Ζἔθον. ὃ. ἡ Κρεύσης τὴς Ἔ- 

ρεχθέως ϑυγατρὸ; .ν. ἼΊων, (ὅτος ὁ ἡἴω» ᾧχησε τὰς ᾿Αθή- 
γὰς.) ὁ ϑεν καὶ "ἴωνες " λ ᾿Αχιωός " ὁ δ᾽ ᾿Αχαιὸς Φονον ἐμφύλιον 
δράσας 5 παιεγἼύετο εἰς Θεοσαλίαν" ᾿ὰ κυριεύσας τὴς χώρας, τὸς 
υὐποτετογ ῆἧνος., ἀφ᾽ ἑαυτὰ ᾿Αχιμὲς «ροσηγορευσεν. 

ΠΕΡῚ ᾿ΑΡΤΙΒΙΟΥ ΤΟΥ̓́ ΠΕΡΣΟΥ. 

Ῥτίζιος Πέρσης, ἀνὴρ σρατηγος, ἐπὲ ΦΨὌἝ ΓΙερσιχῶν., τὰ πθ. 
ν᾽ λέμια: γενναῖός τε καὶ φρόϑυμος 5 .4) ταχὺς τίωὐ ὧν τοὺς 
ὑπλοις κίνησιν, ὦ πτηνὸς τὼ πόδε" τὸ εἶδος ἐκπληκχτικό; τε ἢ 
Ὅεος ἐπ ων ὡς οαἴνλος ᾿Αχινλεύς.. φιλιτπότατον 5) ὡροσέτι 
γυέχχ αὐτὸν, ᾧὦ χιωηγετιχώτατόν, ἃ ταῖς τω πολέμων ἀνοχαὶς 
ἐπὶ τὸ ϑηφήα χρώμενον Ἡρόδοτος ἱσορεῖ. ὅτος “ορῶ τος ἐδίδαξεν 
ἵππον. αἰνισάνζ ρος ὁτλίτην , ὦ τὸν ὡροσενεχ δ ἐν τὸ κατεργ σ: 
ζερῦζ, ποσὶ τε πλήττοντα.» ἃ σύματι δάκνογτῳ, -. 

τὸ ἢ ᾿ΑχιᾺ-: 
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ἊΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΕΝΕΔΛΟΓΙΓΙΑ͂, 

Ζω ἐχ τῆς ᾿Αἰγίνης τὸ ᾿Ασωπϑ γεινὰ 
ἊἌΙΑΚΟΝ, ΜΙΝΩ, ΡΑΔΑΜΑΝΦΥΚ. 

ὃ ὁ ᾧ ΠΑΣΙΦΑΉΣ 
ΦΩΚΟΣ, ΤΕΛΑΜΩΝ, ΠΗΛΕΥΣ, [ΔΕΥΚΑΛΙΏΝ, ᾿ΑΝδρο΄- 

ὃ ξ ἘΘΕΊΤΙΔΟΣ, 
ΤΕΥ ΡΟΣ ἌΤΑΣ; ΑΞΙΛῚ 
δ ΤΕΚΜΗΣΣΗΣ, ΔΕΤῈ, 

ἕ ΓΕΣΣΎΛΔΑΤ-Ἁ 
᾿ΜΟΙΛΟΣ, ἸΔῸ- ΚΟΣ. ἌΡΑ" 

ΜΕΝΕΥ͂Σ, ΔΑΝΗΕ.. ΦΑΙ- 
ἜΥΡΥΣΑ ΚΗΣ. Η ὃ ΔΡΑ. 

ΝΕΟΠΤΟΓ ΛΕ. ΜΕΡΙΟΝΗΣ.. 

ΜΟΣ. 

Γεννὴηϑ εἰς ἃ ᾿Αχρ λεὺς ὑφὸ ΘέτιδιΘ., παρεδόϑη τῷ Χερονς 
τροφεΐ ἄμα αὶ διδασκάλῳ τὸς «πξείας χιησάμνθο. ΑΤῊ πὶ ὅτος ὁ 
Χείρων ἱπποχέντα ὑβθξ 5 δικῶν ἄντρον τι) ὦ απήλολον φ Θεττα- 
λίᾳ. ὁ ὅν Χείρων λάβων τὸν ̓ Αχμϑλέα, καὶ γάλακτι καὶ ἄρτῳ ἐτρε-- 
Φὲν ἀυτόν" (Νὰ κηρίοις τε, ἃ βυελοὺς ἐλάφων ζ οων ζῴων - 

διο ὦ ̓ Αχινδκχεὺς ὡ οι μα ϑ)ὴ . ὁ μὴ [ξεταο ὧν τὰ χλδ " χιλὸς 
5 καὶ τροφή. χολακεύε: δὲ αἄὐυτον ὁ' , Χείρων Ο.0» Ἀέοντρ, τῶχαὰς 
ἑρπάζειν, Φ νεβροὶς συμτσέτεοῦζ.. εἰς δλικίαν δὲ ἡ κοντα. ὦ ἢ 
ὧι παῖδες δμαξίδων, ᾧ «ττραγάλων, δέονται» εἴργνε εὖο ἐδὲν ΤΩ 
Τοιότων “ αἰχογτίοις δὲ ἤϑιζε, ἐ παλτοῖς, ὦ δρόμοις " ἱππάζε- ΄ 
οδαί τε ὁ κεχρήοῦς δυτῷ ὡς ἵπτω. ἐπικαϑίσας ὃν ουτὸν ὄπιτϑεν 
ἀν 50} κ τὸ ἐπτίμ μέρες 5γ. ἕἴτως ᾿ἐγύμναζε »ν ἢ ἐδίδασκεν εἰυτὸν 
τίω τυξιχίυ. {4 τω μἣ αὐδὲ τὸ Χείρωνος. μυθικῶς, τω: λέγε- 
τύλ᾿ ἡ δὲ ἱστοσλα γενέοζ εὐτὺς ον [ἰπλίῳ: ἀνθρώπῳ ὁ ὅμοιον δίδε 
σοφὸν δὲ" ἡ όγες, κὶ ἔργα" θήρα: τε »ὃ ποιχι: Ἄης. ἥπτετο ν ἢ. 
τὸ πολομρθὶ ἐπαίϑευε. ᾷ ἰατρικὸς ἀπέφωνε, Ἀα. μυσικὸς ἥρμο!- 
τε. ᾧ διχχίας ἐτσοίει ββιώνοι! τε ἐπὶ μήκιεσον." φοτῶσο; δὲ ἀυτῴ 
[ἢ ᾿Ασχληπιον. 1; Ἐε ελαμῶνα:» τὴ ἡ ηλέα ». ᾧ Θᾳῃτέα “ ϑαμίζεν, 
δὲ ὦ Ἡραχλέα . ὅτε μὴ ἐπάγνοιεν οὐ Τὸν ὧν ἀσλοι, μετασχεῖν 
π τῆς τὸ Χείρωνθν ὁμιλίας ἔΓαλα οήδεε ἅμα». καὶ ᾿ΑχιΝΝ . 
"Αὐωτις οἰ ἐπὶ τὸν “ὡροκείμενον ᾿Αὶ χικνχέα ἐπανέλ ϑωμεν. πο; 
ἐδ) δ οὖ οΣκύρῳ Δηξοδο μέεεανν θυγατέρα ΔΛυχομήδως,, ἔτι ἔφηβος, 
γήμας ᾽ δ υνὰ Νεοπτόλεμον. ὅτων ὀνορμκασ'ν) ἐν τοὶ δι τῖωΣ γεύτη- 
ἠ τὸ ᾿Αχιλλέως  ΧΎΚΣ, ἣν εἰς στῇ πολερεεν ὡρ(ητΈν.. : ἐν] ῦϑα 

᾿Αχρδνοῖ εὐὐώδιου παρεγλύετο ἡ Θέἔτε .. ὡς ὃ μῦϑος » σὴ 
ἰσηάπε τὸν ὑὸν. ὠἰσιπερ αἱ ϑνητωὶ ΨΎ μμητέρων " ὃ δὲ Τ]Πολυ- 
ζέγης,. τὸς Πριάμϑ ϑυγατρὸς . ἐκαιϑείς, ἐδήλωτε τῷ ΓΓρκάμω; συρ;- 

βια- 



Α ὃς 
μαχῆσαι ἀυτώ, εἰ λάβοι τί κόρίω " ὁ δὲ Τρίαμος σιωέϑετο 
δῦναι , ὡς τοὺς πολλοὶς ἱπόρητχι, ὦ ἐλθόντων οὐ τῷ Θυμθραίῳ 
᾽Α πσόνλωνος ναῷ 9 ̓ Αλέξανδρος λαΐθρα τοζέυε: τὸν ̓ Αχιϑλέα" κῳ 

ὅτῳ συνέβη ἀποϑανεν τὸν ἥρωα. ὁι δὲ Τῶν τὸ σῶμα σὐτὰ ποὶς 
Ἕκλησιν ἐκ ἐδίδαν. . ἕως ἔλαβον πάλιν τὰ δῶρα. ἃ ΠΙρίαμθο, 
ἀκοιβεὶ ζυγοταϑμήτει τρυτάνης τῇ ζυγᾷ ὑσὲρ τῇ νεχρὰ “Εχτο- 
Ε95) λάϑρα, τω Ἑ λήρων, ὡς γυχτὸς, τῶ ᾿Αχμνλεὶ δέδωχεν. Σω- 
σρατος δὲ ἱπορεῦ ᾿ΑἈέξανδρον ᾿Απόνλωνος ἐρώμδιον αὶ μαθητίω 
τυζείας » ὑφ᾽ ὃ᾽ τόξο» ἐλεφάντι; ον ογόντα 9 τοξεῦσα! ᾿Αχιλλέα κα» 
τὸ γατήρὸς. Τέλης δὲ ἱπορεὶ [᾿ενθεσίλεταν αἰνελεῖν τὸν Αὐχιὰ- 
λέα " αἰτησα δύης ᾿ Θέτιδος τὸν Δία, ἀναστῆναι αὐτὸν γὴ ἀντα- 
»ΕἈλεὸν μεικτὰ "Άρεα Ὁ πατέρα ΠΕενϑεσιλείας - δίχκίω Λα θν 
Θέτιδε " οατὴν ὃ γἡνό εὗυον Ποσειδῶνα » καταχθλναλ "Αρίω ΤΟ 
᾿ θένατιν ̓Αχιρνλεὺς., ὡς ληρῦσιν . ἔγημε Μήδεια» τίῳω ᾿Δηΐτα 
παῖδα. εἰς τὸ ᾿Ἡλύτιον πεδίον παραγενόςδυος, : ᾿Ατήτης δὲ, χῷ 
Κίρχη, ᾧὦ Τίχσιφαῃ, Ηλίμ παᾶλδες, ὦ Πέρσης τὴς ὨΩχεανῶ, 
᾿Αἤἦτε μδὺ παῖδες ἃ ᾿Εἰδυΐας., Μήδεια ᾧ ᾿ ̓ Αψυρτος “, ᾧ τὸὔτο 
φρῦ τος Ἵβυχθ. εἐρῆχε. χα) Σιμωνίδης πἰπῶ, ᾿Αχιννες κεχλωσ- 
ἀὖον ἢ Ἦμῳ ἢ πολυχρόνιον δυήσεοσς. «χαὶ ἀτιμ ΟΝ ἢ ΟἈι ἐγοχρόγιον κὲ 
ἔντιμον. λέγεται δὲ ᾧ ὅτι ἐχέλευσε τὸ μαντεῖον. Θετταλὸς εἰς 
Ἴρσιαν πλέον τας ̓ ϑύειν κατ᾽ ἔτος τῷ. ᾿Αχιενλεῖ Ἐν σφάττειν 
τὰ εν ὡς εῶ";, τὰ δὲ ὡς ω μοίᾳᾳ ἿΨ κειμδίων. ἐπειδὴ ᾧ ὁἱι- 
μωγὴ τῆς Θέτιδος» ὡς ὁ μῦϑος, διεφοίτα τὸν σρατὸν » ανευφή- 
βιάσης τε γ Ἀφ τὸν ὑιον βοώτης" ἐβόα δὲ τορὸν ̓ μέγα τευ χαὴ 
ἔναυλον 5 καθάπερ ἡ ὡ τοὺς ὄρεσιν ἠχὼ " χὰ τῦτε μάλιτα ὦ ᾿Α- 
χαιοὶ σιυυῆκαν ὅτι τέκοι τῦν ᾿Αχμνλέα ἡ Θέτις, δὸξ ἄνλω; ἀτις 
στἕντες - τὰ δὲ Θετταλεχαὶ ἐναγ σιμ: ὅτὰ ὅτως ἣν " νιυῦς ἐκ Θετ- 
ταλίας μέλομνα ἱτίᾳ ἡριμένη εἰς Τροίαν ἔτλες " ϑεωρὲς μδὺ τεσ΄- 
σαρεσχαάδεκα ἀπάώγδσα " ταύρος δὲν Ἀευχών τε», ἃ μέλανα; χει- 
ροήϑεις ἄμφω" ᾧ ὕλην ὧν τὰ Πηλίς " ὡς μηδὲν τὴς πόλεως 
δέοιντο; γ ᾧ πῦρ ἐκ, Θετταλίας. ἢ ἦγον ὦ σπονδὰς; καὶ ὕδωρ τῷ 
Στερχείω ἀρυσάμδυοι “ ὅϑεν ὲ σεφάνες εἰ ἀμαραντίνα; εἰς τὰ χήδη 
“ρῶτοι Θετταλοὶ ἐνόμισαν ἵνα χὰν ἄνεμοι τί νυν ἀπολάβω- 
σ!. μὴ σαπρς ἐπιφέρωσι, μηδ’ ἐξωρυς" νυχτὸς ὅν; δὴ καϑορμίσ 
ζεοῦῖ ἔδει" καὶ αὐρὶν ἀψαοῦζ τὸς γῆς » ὕμνον ἀπὸ τὴς νεως ἀδειν 
εἰς τίω Θέτιν ὧδε συγχείμδιον » 

Θέτι πυαγέα, » Θέτε Πηλεία » 

Τὸν μέγαν ἔτεκες ὑμον ᾿Αχινλῆα- 
πυ 

25. 
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τῆ, ϑιατν μὴϑδ, ὅσον φύτι; ἡγεγκέ τοῖς 
Τροία λάχε" ἐτί 
Σὰν: δ᾽ ὅσον ἀθανάτε δυεᾶς πάϊς ἑασασεν 
Πόντος ἔχεε» 

Βαΐνε προς αἰπιυ) τὸνδε '“ΧΟΛωνΟν 
Μετ’ ᾿Αχιλλέως οὐ πυρᾷ. 
Βαὶν ἐυδάχκρυτος μῷ Το ϑυηλὰφ, 
Θέϊι χωνέκ Θέ Πηλοία. 

φροτελ ϑόντων δὲ. τῷ σήματι ΑΤὸ τῶν ὕμνον, ἀσπὶς μδὺ ὥσπερ 
ον πολέμῳ: περιεδυ τε το " δρόμοις δὲ ἐῤῥυθ μυτμδύοις σιωνλάλα- 
ζον, ἀναχαλδντες τὸν ᾿Αχιλλέχ.. ς-εφανώσαντες δὲ τίω κορυφίυ) 
τὰ κολωνδ, " βόϑρες ἐπ᾿ αὐτῇ ὀρύξαντες » τὸν ταῦρον τὸν μέ- 
λανας ὡς πεϑινεῶτι ̓ ἔσφαττον. ἀράλω» δὲ καὶ τὸν [᾿άϊροκλον ἐπὶ 
τίω δυῖτα, ὡς ὦ τῦτο εἰς χάριν τῷ ᾿Α χιδλεῦ φράττοντες . ὡ- 
τεμόντες δὲ, χὶ ἐναγ,ἵσαντες 5. κατέβαινον ἐπὶ τίω γαὺν ἤδη " κχαὶ 
ύτστες ἐτὶ τὸν αἰγιαλὸν. τὸν ἕτερον Ἐ Ταύρων ᾿Αχνλεῖ πάλινῳ 
χανδ τε ἐναρξάμδυοι.. κὶ «τλάγγχ γων ἐπ᾿ ἐχείνῃη τὴ νυϑδι, (ἔθυον 
γὺ τίω θυσίαν ταλτην ὡς θεὼ, } ΤΣ ὀρῆρον ἀπέπλεον; ἀπάγνοντες 
τὸ ἑερεῖον ὡς μὴ ὦν τῇ πολεμίᾳ ἐυωχοῖντο. καὶ ταῦ τα αὗδε' Ἑλ- 
ληνικᾷ ᾿Αχιδδέως. Ἀέγσι δέ τινες ῷ ἕτερον γεγονέναι. ̓ Αχιμδβνέα 
δα Σκύϑαις, (ατιλέα Υμἧ τόπων" ὃς ἡράοϑη τε τῆς Ἰὰ ᾽᾿Αγα- 
μέμνονος ᾿φιγνείας πεμφϑείτης ἐκεῖ, ἢ ἔμεινεν ἐπιδιώχων᾽ ἐξ 
ὃ ὦ ὁ τύτο:;, ᾿Αχίδδειον ὠνομιίοϑ᾽η ,Ἷν μὴν ἐκ τὸ ἙΝ αηνιχβ 
ὧι δὲ τῦτο λέγοντες, α“δοαφέρασι μάρτυρα τὸν ᾿ΑἌχυϊον λέγοντα" 
᾿Αχινλξυ, ὃς τὰς Σχυϑικὰς μεδέεις.. 

ΠΕΡῚ’ ᾿ΑΨΥΡΤΟΎ. δ 

Φύρτος., ὑὸς ᾿Αἥτῃο. ὃν συνδιώχον τα ἑλέσα ἡ ἀδελφὴ 
Α Μηδεία, διέφθειρε. μελεϊστὲ ταμῦσα » ( τὴ θαλάοσῃ τὰ 
Μ σοαρχὼν ἐπιστείζασα τμήματα ε ὅϑεν αἱ Ἂ ψύρτιδες νῆσοι 
Ἄρο: αἰνατολὰς Τὴς ᾿᾿Αδομάδος τί ἀξοθι Κόλχον ἐπέδραμον, τὸὶ "τὴς 
Μηδείας ἔχνη μαστεύοντες, κ ζητϑντες 9. ὁ ὅτε τῷ Ἰάσονι κατ᾽ ἔρω- 
τὰ ἠχολύϑησεν "ἣν ὦ μὴ συλλαβεῖν ἐκεῖνοι Φξισιχύσαντες., ἰνν 
εἰς Χενον μογήσαντες, Φκησαν. ἀὐσ ἀμηχανίας ἐχεδ" καὶ γὸ ἢ ἣν α,- 
τὰς εἰς Κολχίδα γοσῶσαι . εἰ μὴ καὶ τὶν Μηήδεμαν ἀνακομῖσον- 
ταλ᾽ ὅτω γὺ ὃ ᾿Αὐήτης ἠἡπειλήσατο. Ἡλίου, καὶ ἸΠέρσης τὴς ᾿Ωῶ- 

κεκγὃ» ᾿Αἰήτης" δ᾽ χα) Εἰδυίας,., Μήδεια, ΓΑ Ψυρτος. 

Β 



Ρ 
ΠΕΡῚ ΒΑΚΧΟΥ. 

Αἴχχον; Ἢ Μόνον τὸν “Διόνυσον ἐκάλεν»» ἀνὰ ἐ παντὰς τὰς 
τελδντας τὰ ὀργία" ὁ μίω ἀνὰ καὶ τὲς κλάδος, ὃς ἐς μὺ- 

-οι φέρασι. Ἱμέμνητι δὲ Ξ.ἐνοφάντης ον Σιλλοὺὶς ὅτως" 
Ἑνὰᾶσι δ᾽ ἐλάται πυκινὸν κὐδὶ δῶμα. 

ἔςι ΤᾺ ᾧ τεφάνης εἶδος, ὡς Νέκανδρθ. ὧν τῷ αὐξὴ ὠὰ γλωσο 
σὼν ἴσορε “Φησὶ γὸ ὅτω" 

Βακχοῖσε, κεφαλαῖς πεομλανὃέσιν ἐςέψαντο. 
καὶ Βάκχχ ον»; αλωσμον. Ἶ Φοίνικες. ῷ Βάκχιος 5, ᾧ Βρόμιος χας- 
λεῦτοι,, δι τὸ τὲς πατᾶντας τιν δίν0)» ἐχθλίβειν σεῖς ποσὶν αἱ- 
τῶν. κὶ “ρώτα: χρῆοσς" εἶτχ ὦ τὲς ἕως μέϑης Αἴ, ταῦ τὰ χρω- 
μἣνες ἀφιέναι τοὺς οὖν τοὺς πότοις πωλδιαὶς. Βάκχαι δὲ. καὶ Σά- 
τύυροῖ-, ὦ Γ΄ ῶνες 59. Τὴ Σειληνοὴ ὁπαδοὶ Βάκχϑ" τὴ Βαοσάρω . αἱ 
τὸ Βάχχυ τροφοί " διὰ τὸ βάσιν ἐπ᾿ ἀρὰ ποιοῖεν τὸ μανιῶδες, 
καὶ Δυδαΐ. καὶ Μακέται. ὦ Μιμάνλοντες . δαιμόνιζ τινὰ τιϑῆναι 
Βάχχε. εἰς ἀμτοέλες δὲ αἰνληγοοικῶς μετελαμβάνοντο " τὰς τοί- 
χας κατοιχεχ υμδύτιι κ ἀἄδκνα τινὰ “ποιῶτοι φίλα τῷ Βάκχῳ “ 
μετ, φασὶ, κεφανώμδοαι ν᾿ σὴ ἀμπέλῳ, ἤς χατέχεσαι χερσὶν αἱ 
μὴ ἐγχειοίδια, αἱ δὲ, ὄφεις. πότου δὲ ὥρος οἄγιγμα τὸ τ “ϑη- 
ο,ώδεις ὦ φοινικὸς τῇ τὸς μεϑυοντὰς . ἑςέον δ΄ ὅτι εἰς δινον 
εἰ κκηγϑροίται ὁ Διόνυσος" ἀφ᾽ ὅ "ἡ, τὸ ̓ διογυσιάζειν. ; συμποσιακὴ 
λέξις σαν ΤΠλάτων," διον, πάντα τὸν βίον ἐδιονυσήαζεν 9 ἥγαν 
αἕθὶ δινον ἠοιολεῖτο. ἀΐδοὶ κἀν λέγασι Βρόμιον λέγεοσς τὸν Διό- 
γυστον, «. τὸν βιόμον᾽ ὦ γὃ τὸς Σεμέλης χερχυνωδ εἰσης ν ἦρ- 
πάγη σὸ τῇ Ἑρμ ἌΡ Ούλησιν τὸ Διὸς, ἐκ μέσα τὸ πυρὸς, 
Θρόμῳ κα  ἤχώ (ροντὴς" ἢ ὅτι μῳ τυμπάνων κὶ βρόμων, ἢ ἤγν ἤχων, 
ὧν ὄρεσι σιὼ Βάκχιωις ὦ Σατύροις καὶ Σειληνοὶς ἐπόμπευον. 

ἬΠΕΡΙΣ ΒΡΙΜΟῪΣ, 

Ἐς" γὶ Ὀβριμὼ, ἡ Περσεφόνη. ᾿Ατολκώμοῦ 
Βριμὼω νυχτί πολλον » φθονίην ἐνέροισιν ἄνασσαν. 

Φασὶν Ἑρμῆν ἐρασθέντα ἐπὶ κυμηγ εσίαν ἐξινσῃ δελῆσαι ζιαίως 
ΜΙΧΑ] ν᾽ ἡ δὲ ἐνεββφι φιμήσατο" ὁ δὲ φοβηϑεὶς 3 ἀπετρίπη» χα 

ἐν" 



τ 

ῷ 9.8) Ὁ 
ἐγ]εῦθεν Βρίμω Φροτηγορεύ θη " ἡ διὰ τὸ Φοβερὸν Δ χαταπληχ] 
χοὸν τῆς δαίμονος . φάσματα ἐπιπέμπειν τὰ καλύδυα Ἑχα« 
τοῖα ὦ πονλάχις αὐτο μεταβώγλειν τὸ εἶδος, δια τὸ Ἔμτυσαν 
χαλαοϑῶλ" ἢ ὡς σ᾽ τὸν βρόμον... τὸν τὸ πυρὸς Ψυύφον" 

Τόοσος γὺ τέλεται (ρόμος. 
ὴ γ Θ᾽ εὡς λαμπαδᾶχος " τὸ δὲ ΒΡῚ ἐπιτάσεώς ὅν" ως τὸ βριή- 

πυος. ὄβοιμθ.᾿ ̓ Αρῆς. ἢ Βρώ ἡ μεγάλίω ἔχεσα μῆνιν, βεί- 
μηνίς. τις ὅσα. 

ΠΈΡΙ ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΟΥ. 

Ἐλλεροφόντης ὁ ΚορίνϑιΘ., ὃ καὶ ̓ [ππόνϑς σοβώην καλέμε- 
γΘ.. ἐἰνὴρ ὑσάρχων Φ; ρυγηίας. ἄκων αἰνελών τινὰ Βέχλερον ᾿ 

Ἃ τὸν ἴδιον ἀδελφὸν Ἡλιάδίω. ἢ Πυρίναν., ἢ ᾿Αλκέιδυον . ἐὰ- 
«)ὼν εἰς. ᾿Ἄργος “γος Προΐτον, καθαίρεται. ᾿Δντεια. δὲ, ἢ Σϑε- 
νέβοια.. γιυὴ ΤΠοίτϑ, ἐρωτικῶς ἐπεμάνη Βενλχεροφόντῃ . ὡς δὲ ἐκ 

ἐτσείοϑη ΒΡ ΈΟΘΝ αὐτῇ 9 δια βάχλεται παρ᾽ αὐ τὴς Ἡροέτῳ, ὡς 

πειράζων αὐτίω " Προΐτος δὲ αὐὐτοχ εὐδίᾳ τἕτον ἀνελεῖν ἐκ ἡϑε- 
λησε., κατὰ τε παλίμον ἥϑος ἐπικρατὅν ᾿ τὸ μὴ συμφαγοντὰς 
ἀνλήλοις παρ᾽ ἀνλήλων ϑνήσχειν 5 εἰ μὴ Ἴὅτο ἀκεσίω: συμβῇ. 
διὰ τῶτο ὦ ΓΙροῖτος ἀνελν Βεδλεροφόντίω ἐκ ἠϑέλησε" πέμ- 
πε δὲ αὐτὸν εἰς Λυκίαν πρὸς ᾿Ιοβάτίων τὸν πενθερὸν αὐτῶ. γράκ- 
ματα δὲς κατ᾽ αὐτῇ “ἰξιέχοντα τίω τὴς αἰτίας διαρολήν .χοὴ 
᾿Ἰοβάτης ὁμοίως ἡμέρας ἐννέα σωμεστιασοίιδυθ. αὐτῷ » τὴ δεκάἤῃ 
τὰ γχάμματα δεξάρυΘ..,. ἐτειδὴ μηδ᾽ αμτς ξιχεν αὐτὸν ἀνελεῦν» 
δὶ τὸ συμφαγ εν» μετ᾽ αὐτῶ, κελεύει, τῶτον «πελϑεῖν » ᾧ πο- 
λεμῆσαι Χιμαίρᾳ 7. εἶτα Σολύμοις.. εἴτα ᾿Αμαζόσιν. δι Ψ οὶ δὲ 
τὕτῳ ἐπτερωμδἔνηον ἵππον, ὧν φασι Πύήγασον. ἀπές εἰλὰν ̓  ᾧ ἐπο-- 
χηϑ εἰς, τοὶ Χίμαιραν εἦν αἰνεῖ Ἀε : μόλιβδον τῷ αὐτὰ δόρατα 
ἐκύει ,» αὶ ἐμβαλὼν τῷ ἐχείνης πύυρπνέοντι στόματι . ἀφ᾽ ὃ 
πυρὸς ὁ αὐλιβδθο σώυ ταχεὶς., ἐκεξνίω ἀπέχτεινεν" ἣν γὸ «γοῖ-- 
δόντα τινὶ τὸ πὺρ τῆς Χιμαίρας φυλάξαι : καθά Φησι Λυσίας 
ὸ ῥήτωρ. μυϑικὼς ὅτως ὃν ἐκείνίω ἀνεῖλε, τς τε Σολύμες, ὦ 
τὸς ᾿Α μαζόνας πολέμῳ. εἶδος “ρέφον τὰ δὲ ἐνέδρᾳ Λυκίων ἐμεὰ- 
λὲν αὐτὸν ἀνελεῖν" ὡς δὲ κὶ τὸς ἐν ἐνέδρᾳ αἰνεῖ Ἀν; ᾿Ιοββάτης γάμο 
βρὸν ἔσχεν ἐπὶ Φιλογωνία τὴ ϑυγατοὶ οὐὗτδ" καὶ τε εὐ Τὴν ἰυτῷ 
τἱαὶ βασιλείδρ χατχλιμκπανει. Βελλεροφόντης δὲν, ὥς φασί τινές 
ἐπαρϑεὶς τοῖς χατορθωμασιν. ἠϑέλησε σὺν τῷ Πηγάτω τὸν 
Αὐτὴν αἰδαπολεῦσαι " Ζεὺς δὲ δίττρὴν τῷ Πυηγάτω βαάλων., ἐπει- 

σε 



Β 80 

σε τὸ» Βεκλεροφόντίω ἀποσφεείσαι ὙΜἹ ἑαωτῶ νώτων, καὶ κατα: 
βαλεῖν αὐτὸν ἐὶς γῆν. αὶ δὴ αἰῷϑοὶ τὸ ᾿Αληΐον πεὸ ἰον Χαπεγεν, ϑέν- 

τὸς τὸ Βελλεφοφόντα . τῷ παραπορευο μα χωλὰ ἀπὸ τὴς πτώ-- 
σεως. ὁ ΠΠγασος ἄνω περιεπὼχ εἴ τὸ ὦ κάτω. ἡ γεὃν Ἡμέρα 
τῦτον «5 τῇ Διὸς αἰτεῖτκι ,, ὡς ἂν ἐπσοχϑρδύη αὐτῷ τὸν ἡμε- 
εάσιον χύχλον βαδίζῃ . ταῦτα μὴ᾽ ἐισὶ τὸ αὐδε' Βενλεροφόντα μυ- 
ϑικὼς Ἀεγόμδια " τὰ δὲ αὐξί' τὴς Χιμωίρας τάδε" ὅτι ον [Τὰ τί-- 
βοι5 ὄρος ἐστὶν οὖ ᾧ δηφίον ̓ Αμισοδάρμ" ὃ ἐμωγοτῦεν ιδὺ ἢ ἣν 
Λέων ὁπιοῶῦε δὲ δράκων κ μέση Ἴ χίμαιρα," ΘῈ ἧς πὺρ ὧκμ τῷ 
στόμια τος ἀνεδίδοτο,, καὶ ἐλυμαίνετο τίω. “χώραν ὦ τάν τος τὲς 
παριόντος . ὕστερον δὲ ἐλϑων ὁ Βεκλεροφόντης, ἐτεχνάσατο, χοὶ 
τῷ δόρατι περαϑ εἰς σφαῦραν “μολίβδε, ἐνέβαλεν ἐϊς τὸ σόμα τῆς 
χιμαίρας. ἐλύθη δὲ ἁσὸ τὸ πυρὸς ὁ μόλιβδος κ ἐχώνευσε, τὰ 
σπλάγχνα ἰυτῆς . ὦ ὅτως ἀπεκχ τον" ἡ Χίμαιρω. ἰνλοὶ ταῦτα 
μδὺ μυϑωδη" τὸ δ᾽ ἀλη ἐς ὅτως ἔχει" Βελλεροφόντης ἢ ἣν Φρύγιος 
εἰγὴρ. τὸ ύθ. Κοούϑθϑιθ... καλὸς καγαϑός" ὃς πλοῖον κατα- 
σχευάσας μακχρὸν. ἐληΐζετο τὰ “α΄ Ῥαϑαλάσσια χωρία" ὄνομα δὲ 
ἣν τῶ πλοίω Πηήγάσος ν ὡς ἢ νιῶ ἕκατον σχεδὸν πλοίων 
ὄνομα ἔχει" μᾶλλον δὲ δοκεὶ πλοίῳ, ἢ ἵππῳ, ὀνομα Ὁ Πηήγα- 
σος. βασιλεὺς δὲ ᾿Αμισόδᾳρος ὦχε: ἐπὶ Ξώνϑῳ τῷ ποταμῷ " 
ὅρος δὲ ἣν ὑψηλον σ᾽ ἀυτὼ,. ᾧ ὄνομα Τελμισσός ᾿ Ὥος ὃ 
δὴ ὅρος «οροβάτει: ἐισὶ δύο ἐμιωγουϑ εν ὧν πόλεως ΤῊ “Ξανθίων. 
τεάτη δὲ ὁπιοδεν τὴς Καείας το δ᾽ ἀλλα χρημγος : ω» δὲ τῷ 
μέσῳ ἀὐυὴ! “χασμα δὸν τὴς γὴς μέγα, δὲ ὃ ὃ δὴ ὦ πὺρ ἀναδί- 
δοται.. ἐπὶ τὕτοις δέ ὄδιν ἕτερον ὀρθ... ᾧ ὄνομα Χίμωρα " τότε 
δὲ ἣν. ὡς λέγϑσιν δι προσ'χώθιοι ἈΝ μἷὸ τίω «ρόβασιν δικῶν, 
λέων ἐμιορουϑεν . ὑπιοῖδεν δὲ δράχων., οἱ δὴ χα) ἔσινον τὲς γο- 
μέας. ἥὐθυσὰς ὑλιοτύμες. τύτε δὴ νὴ βενλλεροφόντης ἔλϑων, τὸ δι. 
ἐνέπρησε, "ἡ ὴ Τελμιοσος χατεχάη. καὶ τὸ ϑηδία ἀπώλετο. ἔλεγον 
ὃ» Οἱ Ὡροσ᾿χώρμοι; Βενιεροφόντίω ἀφικόμνον μὺ [᾿ηγάσϑ . τὴν 
᾿Αμισοδάρε χίμαιραν ἀπολέσαλ' τότα ὃν γεγονότος , “ροσανε- 
τλάρϑη ὁ μῦϑθ»-. ἡ δὲ ἀνληγοδία [πήγασον δίδε τὸν συγχε- 
χράμεδοον ϑυμὸν, ὃς ἔχει συγιχεχραμμῆδον τὸ ἀλογον μέρος τῷ 
λογιχῷ. ΒεγλεροφόντἼω δὲ. τὸ τὸν ᾿ἀγαμρᾶν τὸ τὸ θανάσιμα, : ΜΕΝ 
τὸ ὦν τῇ ἐρᾳ βάνκεν., πὸ (ἄνλοντα εἰς τίω γίω.. χα) ἀἄΐδως, 
δέκλερα τὸ καλὰ λέγονταλ᾽ Βελλεροφόντης ὃν. ὁ πορονού μος 
πάυειν τὸ κακα᾿ τίω) δὲ χίμαιραν; τὴν χαϑόλυ κακχίδμ., ἢ ἐὐμεν 

γησε τίω μεφιχίαλ" ᾧ τὸν Λέοντα, φάνερον ᾧ ὀξὺν ϑυμον " 
: Μ πη 



σό Ὁ 
δράκοντα δὲ ̓  θυμὸν ποικιλώτερον. ἢ; τίω Χήμωραν, τὸν μεριχὸν 

ϑυσον» χχ μέσον, κὶ κεκράμμδιον. ὁτι δὲ ὁ ὁ Βενλεροφόντης χὰ Βεκ- 

ἍΔεζοφὼν τετρασυνλάβως λέγεται," ποιητὴς ὁ Περδίκης δηλδε" δῆ- 
λον δὲ, ὡς ὧκ τὰ Βεδιλεροφόων ἈΠ σιυμαΐρεσιν», ὡς Ξενοφόων Ξ.ε- 

νοφῶν᾽ δῆλον δὲ ὅτι καὶ Βενλεροφόντίν» τῶτον ἱσόρησ ἀν Ἴγες κα- 

λές. καὶ Βέδδδερον. ὦ Λεοφόντίω " ονελλόντα δὲ Βένλερον δωμά- 
ςἴω Κορωϑίων, μεταθέοσζ τὸ ὁνομα. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΠΛΟΚΑΙΜΟΥ. 

Ἐρενίκη γυνὴ ἣν τὸ ὦ Α ̓ λεξανδρείᾳ Πτλεμαΐς τὸ "Ενερ- 
γέτε καλθμῦ)ε. τὸ ἂν ἀνδρος αὐτὴς τὸ Ππλεμαίε ὃν τὸς 

οὖ τῷ πολέμῳ, ἤυξατο, ὅτι; εἰ ὑσοσρέψεν ἄτρωτος , τὸν πλό- 
χαμον ἀποχείρασα τὸν ἑαωτὴς ἀναϑήσει ἀνάθημα ον τῷ ἱερῷ " 
ὦ ἀνέϑηχεν ἡ Βερενέχη . ἣν δέ τις ἐπὶ ΤᾺ αὐτῆς, χρόνων ἀσρά- 
γομΘ. Κωνων καλόμυθυ, ὃς ρος κολακείδν οἰυτὴς ἔφησεν. ὅτε 
ὧι Θεοὶ τὸν πλόχαμον τῶτον ὧ ἄςροις ἀνέϑηχῳ " ἐ ὅτω χατας- 
σἔφισε τὴς Βερενέκης τὸν πλόχαμον. τῦτο δὲ καὶ μυρίοι ἕτεροι πε- 
ποιήκεσαν σοφώτατοι ὄντες " ᾿ πολλὲς ἄνδρας, τε ἢ γιωκῖκας πρὸς 
κολαχείδρ», ἢ μυϑικῷ τῶῖ τρόπῳ, οὐ τοῖς ἄσροις κατηςέφισαν. 

ΠΕΡῚ ΒΗ ΛΟΥ. 

ἧλος. ὑιὸς Διὸς, βασιλεὺς Βαβυλῶνθου: ἐφ᾽ ὅ᾽ καὶ ὧι πύλωμ 
Βαβυλῶνος. Βηλίδες ὠνομάοϑησαν" ἢ ὦ ἀυτὸς ὁ Ζεύς, κα- 

τα τινας, Βῆλο: λέήστω ᾿ διὸ ᾧ Ἡρόδοτος ἱερὸν. Ἀέμγει Βήλε 
Διὸς εἶναι οὐ τὴ Περσιχῇ Βαβυλὼν; . τίω δὲ Βαβυλῶνα κτίσμα 
εἶναι, Βαβυλῶνος, ἀνδρὸς σοφωτάτα, παιδὸς Μύδυ, ὦ εἰ Σεμιράμι- 
δος; λέγϑσιν᾽ ἀν᾽ εὐναα ἰρχομοτέραν τίω πόλιν τῆς, Σεμιράμιδος 
ἕτεσι χιλίοις ὀχ ταιχοσίοις , (ασιλίοσης, γενομδύης μ᾽ ταῦτχ σο.- 
Φὴς τε αὶ σιωετῆς" σωυετωτέραν δὲ αὐτὴς τίω ΙΝέτωκειν . Βαβυ- 
λῶνος ὦ αὐτίωΣ (ασιλεύσασαν. ἄνλοι δὲ αἶξα' τὴς Βαβυλὼῶνθ. 
τοιαῦτα τινα ἱσορᾶσιν» ὅτι Ν’νν τὸ Σύρων βασιλέως τὴν Ν ευὲ 
κτίσανος. ἡ τύότῳ γυνὴ τὸν ἄνδρα ὑσερξ αἈλοιδύη, Βαβυλῶνα οὖ 
χῷ πεδίῳ κτίζει ’ ΦῈ ὁπτῆς πλίνωκ ὦ ἀσφάλτε, ὰ λέϑων 
λαξευτῶν Ἶ τϑιπήχεων δὴ τὸ πλάτος, ἑξαπήχεων δὲ στὸ μῆκθο 5 
χα περήμετρον αὐτὴ διε} ἄψατο σιτοίδια πφέ" τὰ δὲ τέρχος εἰς 
ὄψος οαἰνέτεινε πεντήχοντα πήχεων : ᾿ τὸ πάχίΘο. εἰς τριάκοντα 
“χἡχ οὶς διέτησεν, ὡς, χα) τέϑοιππα ἐπ᾿ αὐτὰ ρα μμΣ δ λής 
Ἄσις . ὁ πύργεες ταὶς πύλαις ἐπέστησεν ὑψηλας , χαλκᾶς τε 

: χύ- 

ἡ { 



Β ΟἹ 
Γ ᾿ ν᾿ ἤ ἘΠΕῚ ν “ 

πύλας ποιήσασα» εἰς ὑψος τε ανατεινομδύας πολὺ. ἃ εἰς πλάτος 

ἰξ ιὅ Ε} δὲ Ϊω μεναλΐ τ .“"; 
ἀξιόλογον. ἔχτισε ὃ εξαμδοίω μεγάλίω, ἢ κῆπον ἐπήγειρε 

᾿ [) ! ᾿ ἐλ Π ν ἘῸ : 

Θεαμιας ὃν. ἐπιλεγνόμδοον κρεματοῦς ὃς. τετράπλευρος μὴ) ἣν. ἐχά- 
ΜΞ 5 ᾿ το Ρ τ τρλοςς, ἘΨΑ 3 : ὃ 

αἰὼν 5. πλευρὸν χε τετράπλεθρον ὦ ἣν ἕν ἃ αὐτὸς ἢ ἑπτὰ 

- ἤ 
᾿ ου ΤΌ, 

κοσμικῶν ϑεαμάτων. 

ΠΈΡΙ ΒΟΡΕΌΥ. 

Οεέας, (ασ)λὲέυς ἣν Θράχη: " ὅτος ἥρπατέ ποτε Ὡρείθυιαν. τὴν 
Ν ῬῃὌ ξ΄ 4 » ΣΣ ὦ ». ν φ Ν ἀν) ) 

τὰ ᾿Ερεχϑέως βασιλέω: ᾿Αττικῆς" εἰ καὶ ὁ μῦθος, διὰ τὴν 
ὁμωνυμίδῃ. ἀταναςύσας Ἰὴς. γὴς τὸν ἀνθρωπον ὀϊξηνέμωσε " χαθὰ 

“» το ε φ ρ δ , : 

ἃ ᾿ΑἸδωνεὺς (ασιλεὺς μὲ ἣν. ὡς ὃν ἀκριβέςεροι φασιν, ᾿ἬΗπείρε 
«Φ' . ᾿ » ᾿ “- Ε Ὰ Ὶ β Η͂ 

τὴς οὖ ΜολοΊτοὶς, τρὸς ὃν καὶ Πωρήόσος ἥλϑθεν καὶ Θησεὺς. διὰ 
᾽’. Γ , ΜΝ ᾿Ὶ ͵ 

τίω ΤΓΙερσεφόνϊ " ἀνκὰ δὴ ὦ ὁ Ἡραχλῆς» διὼ τὸν Κέρβερον χύγα 
“Φ ῃὦ “ -.Ἃ ᾿ ᾿Φ δι. 2 “. ᾿ Ξ5᾿. τῷ ΓΤ ᾽ 

πον λὰ ἀΐξιον. ὅμως δ᾽ Φ ἐκεῖνος ὁ Αὐδωνεὺς δι ὁμοιότητος χἌἡ- 
᾽ " ΑΙ « Ἃ “Φ Ὁ 

σεως. εἰς τὸν ᾿Αδίω)» μεταλαμβάνεται. ἃ εἰς τὸν ὧσο γίω᾽ τοὶς 
γ΄ ; 7 κ᾿ ἤ ς ; ὌΝ ἃ ΤῊ 

μυϑογράφοις μετατίϑεται ΤΙλότωνα. Ἑρμείας 5. .-ὁ [Πλατωνχος 
βασιλικίω: παῖδα τίω ᾿Ωρεέϑυιαν χὸ χρημνϑδ ὕπονοες ὠσϑῆναι 
ἀνέμῳ Βορῥὰ ἃ τύτῳ τῷ τρότῳ λεχιϑῆναι ἑρτασθῆναι αὐτίῳ 
αὖσὸ τὰ Βορῥὰ. 

ΠΕΡῚ ΒΡΙΑῬΕΩ. 

Ριάώρεως, ΧΦ μὲ Ἡσίοδον, Οὐραν ᾧ Τῆς παῖΐς ἐφ!" ὃ αὐτὸς 
5.) Βειαρεως, ὦ ᾿Αηναΐίων, ὦ Γύγης . σιωωνύμως " χῦ 5᾽ 

Ἔυμηλον., Γῆς καὶ Τόντυ. ὅτος ᾧ ΚύτΊθ. ἐχατὴν χεῖρας ἐχιηχό- 
τες», ΑΤ' ὮΜ Θεῶν ἐπολέμησαν ρὸς τὰς Γίγαντας. Ἴων δέ φη- 
σι» τὸν Βριάρεων ὧκ τῷ πελάγεος αὖδοχληθϑέντα τὸ Θέτιδθ. 
ἀναχϑῆναι, φυλάξοντα τὸν Δία θαλαυτης ὄντα ποΐδα. ἀγλλοὶ δὲ 
ϑαλοοσιον ϑηδίον φασὶ τἕτον" τὸ δ᾽ ἀληθὲς ὕὅτως ἔχει" τῇ πο- 
λε ὦ ἢ ὠχεν Κόϊτος καὶ Βοιάρεως ὄνομα ᾿Ἑκατοντα χειρίᾳ " ἣν 5. 
πόλις τὴς νιῶ καλνιδύης ᾿Ορεξιαδος. ἔλεγον ὃν δι πολίται,, ὅ7 
Κόττος. κὶ Βοιάρεως, αὶ Γὑγῆς» ὃι ἑκατοντάχιειοες , βοηθήσαντες 
τοὶς Θεοῖς. αὐτοὶ ὀξήλασαν τὰς Γίγαντας ὁκ τὰ Ολυύμπε - 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΒΡΙΖΟΌΌΣ: 

Ριζω λέγεται ἄνα μάντις εν ὕπνω" ἢ ἂν Δηλιάδες.. ἡγὲν 
αἱ Ἀν τίω Δῆλον νῇσον γιωσΐκες » ϑύυσαι. «ροσφέρεσ: 

σχάφας πλήρεις ὡπάντων ἀγαθῶν, διὰ τὸ ἔυχ εοῦζ αὐτίω καὶ σὲρ 
πλοίων σωτηδίας.. ᾿ 

ΜΖ ΓΈ- 
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ΠΕΡῚ ΒΕΙΑΝΤΟΣ « 

θ,., ἄδελφος Μελάμποδθ.». 

ΠΕΡῚ ΒΡΟΝΤΟΥ. 

Ρόντης ὑτος Οὐρανᾷ καὶ Γῆς" ἅὅτος μυϑεύεται τὺς τῷ Διὸς χιε- 
Π [ Ν γι Γ ᾿ ΓΟ 

ραυγὰὲς χαλκέυειν μῷ; τὰ ἰδία ἀδελφὰ Σπρόπε. 

ΠΕΡΙ; ΒΑΚΙΔΩΝ. 

Δ'κιδὲς τρεῖς ἐγένοντο " ὧν ὁ πρεσβύτατος. ΦῈ ᾿ΕἈεῶνος τῆς 
Βοιωτίας" ὁ δὲ δέυτερος, ᾿ΑἸτικὸς. καὶ μάντις. ὃ καὶ ᾿Ἄδας-ο- 

Φάνης μέμνηται καὶ ὁ τρίτος ᾿Αρχὰς. ὧκ πόλεως Καφύης, ὃς ᾧ 
Κύδας ἐχαλεῖτο, καὶ ᾿Αλήτης, ὡς φησι Φίλητας ὁ ̓ Εφέσιος. Θεό- 
πομπθο δὲ ὦ τῇ ἐννάτῃ ΤΜ Φιλιππικῶν., ἀδναὰ τε πονλᾶ “αὗθὰ 
τότ τὸ ΒάχιδίΘ. ἱπορεῖ παράδοξα. ᾧ ὅτι ποτὲ ἢ Λαχεδαηκο- 
γίων τὸς γιωαΐκας μανείσας ἐκάθηρεν» ᾿Απόνιωνο. τότοις τῶτον 
καϑαρτίω δόντος. 

ΠΕΡῚ ΒΕ ΘΙ: 

Αἴττος βασιλεὺς Δίβυς, ὃς δοκεξ τοαροιμίαν δᾶναι τὰ βα7]ο- 
λογεν.. ὅτος Κυρήνίω ἔκτισεν, ἐλθων ἀπὸ Θυρας τὴς ἈΦ 

“Κρήτίω νήσε᾽ ὃν τιμήσαντες Λίβυες, ἐχασάσαντο αὐτῷ τὸ καὰκ- 

λισον ΤΜ λαχάνων τὸ σίλφιον" κὶ ὧὐ νομίσμασιν αὐτὸν ἐχάρα- 
ξαν, τὴ μὴ βασιλείαν» τὴ δὲ σίλφιον. πα τὴς πόλεως δε- 

σχομῖῆνον. ἀδλως" ΒχΊτος ὧν Διβύῃ Κυρήνϊω. ἐκτισε. κ᾽ τὸν δο- 
ϑέώντα οὐτῴ «αὖϑφ᾽ τῷ ᾿Απόδλωνι χρησμόν" καὶ ὁ! πολίται ὃι Κυ- 
ρηναῖοι ἀνταπόδοσιν ἐυεργεσίας βυλόμηοι χαοίσαοῦ τῷ βασιλεῖς 
ἐποίησαν εἰκόνα" ὡς δέ τινες, δακτύλιον" ὦ ὦ ἡ πόλις αὐτὼν 
“οροσφέρε: τῷ βασιλεὶ τὸ σίλφιον, τίω πολυτίμητον βοτανίω. " 
ἃ τὸ φύκνον δὲ αὐτᾶ. καὶ ὁ καρπὸς. αὶ ὁ κλάδος, καὶ ὁ ὅσος, κα 
ἁπλῶς τὸ πὰν αὐτὸ πονλὴς τιμὴς ἀξιον ὅθι. ᾧ ὁι ᾿Αμτελιῶ- 
ται δὲ, ἔϑγος Λιβύης, εἰς Δέλφες. ἀνέθεσαν καυλὸν σιλφίσ., ὡς 
φησιν ᾿Αλεξανδολδης. 

ΠΕΡΡΓ ΒΗΡΟΥ. 

Β᾽» στρατηγὸς Ῥωμαίων" ὅτος ἐκ ἣν κατεσπδασμῆδος. ἀνὰ 
ἤ ᾿ ’ 9 Φ ᾿ οϑ 3. 3 ».ενο» 

μέϑης νόσῳ ἀνείμδοος. ὧι τὰ ἐτιπλεῖσονν ᾧ ἀπ΄ αὐτὰ θρά- 
᾽ ῇ 9 ᾿ Φ 

“ει, ἀπερισκέπτῳ ἐσαεὶ εἴχετο. 
Ἔ ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΡΒΑΣΙΛΙΚΟΥ͂ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΎ. 

Δοιλικὸς,, σοφιςής" “αὗξε ΔΜ διὰ ΤΥ λέξεων οχημάτων, αὗδα' 
[ν] [] '" Ρ , 

ῥητορικὴς α΄ δασχευὴς, ἤτοι αὐ ἀσκήσεως" αὐξὺ μεταποιής 
σεως ἔγραψε, ἃ πἶδε ἀδδὼν πονλὼν ῥητορικῶν. 

ΠΟΙΗΤΑΙ.. 

ΠΕΡῚ ΒΑΚΧΥΛΕΔΟΥ͂. 

Ακχχυλίδης Κεῖος. ἀπὸ Κέω πόλεως Ἰελίδος, συγγενὴς ΣΙ 
μωνίδα τῷ Δυρικδ᾽ καὶ ἀυτὸς Λυρικός. 

ΠΈΡΙ ΒΑΎΤΩΝΟΣ. 

Εν χωμικός" δράματα αὐτὸ Σιωωεξαπαῦδμ᾽, ᾿Ανδροφόνθυ 
᾿Ευεργέται- 

ΦΙΛΟΙΣΟΦΟΙ. 

ΠΕΡῚ ΒΑΡΟΥ͂Σ. 

ἄρω χαὴὶ Δημὼώ, ὀνόματα σοφῶν γυναικῶν " ἐξέγισεν ἡ Βαρῶ 

ΠΕΡῚ ΒΩΛΟΥ. 

Ωὗλος ΔημοχοίτιΘ. φιλόσοφος, σιωτέϑηκχε τέχνίω) ἰατειε 
κίῳ " ἔχε: δὲ ἰάσεις φυσικας ἀπό τίνων βοηθημάτων τῆς: 

φύσεως. Ἶ 

ΠΕΡῚ ΒΙΆΝΤΟΣ. 

Τὰς Τευτομα, ΤΙδιηγεὺς, εἷς ΟἹ ἑπτὸ σοφὼν. τῆτον Ἄέγεσυς. 
᾿ΑλυάἼ]α ποολιορκᾶντος Πρ κήνζων,, πιήναντα δύο ἡμιόνθς,. ἐξ ε-: 

λάσαι εἰς τὸ --ρατέπεδον" τὸν δὲ ̓Αλυάαττίω συιδόντα.. καταπλα- 
γῆνωι. μέχρι καὶ ἀλόγων διατέμειν αὐ ἿἅΒΕϑεαοξτίω ἐυθήνειδν.. καὶ ἐξυ- 
λήϑη σπεισαοῦί., ᾧ ἐισέπεμιψεν ἀγγελον. Βίας δὲ σωρὲς ψάμ- 
μϑ “χέας. καὶ ἀνωϑὲν στον περιχέας., ἔδειξε τῴ ἀνθρώπῳ" ᾧ τίλος 
μαϑὼν ὁ ᾿Αλυάττης, εἰρήνίω ἐσπείσατο πρὸς τὰς Ποιηνέας. θὰτο 
τον δ᾽ αὐτῷ πέμψαντι «ορὸς τὸν Βίαντα ἕνα ἥκῃ παρ᾿ αὐτὸν» 
ἔγω δὲ, φησὶν, ᾿Αλυάττῃ κελεύω χρώμμυα ἐοϑέειν, ἴσον τῷ κλαίειν. 
λέγεται δὲ ᾧ δίκας δενότατος γεγονέναι εἰπεῖν " ἐπ’ ἐγαϑὼ 

μδύ "" 
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μῆντοι τῇ λόγων ἰοιὐἹ προσεέχρῆτο, ὅθεν. καὶ Δημόδικοξ 
ὁ ᾿Αλείσιος τῦτο αἰνίττεται λέγων " ἢν τύχῃς Χράνων.. διχάζευ 
τίω Γ'διηνίω δίκίω ̓ ὯΝ Ἱπτωναξ. ἃ Φ διχάζεονί βέώψτος τῷ 
Γ'διηνέως ἈρεΐοσῸν.. τῶτον ἂν "ἡ ἐτελεύτα τὸν τρῦτον " δίκίω γὸ 
υσέρ τινος λέξας ἤδη υὑσέργηρως ὑσάρχων» μῷ τὸ καταπαῦσαι 
τὸν λόγον . οἰ πσέχ Ἀινε τίῳ χεφαλίω εἰς τὰς τῷ τὴς ϑυγατρὸς 
ὑ χόλπυς" εὐπύντος δὲ ᾧ τὸ δνξ ἐναντίας. ΤᾺ διχατὼν τίου 
«ψῆφον ἐνεγιχόντων τῷ ὑδὸ τὸ Βίαντος βοηϑυμλύῳ λυϑέντος τῷ 
διχατηθί5.» γεχρὸς Ο τοῖς κόλποις ἑυρέθη " ᾧ αὐτὸν μεγαλοπρε- 
πὼς ἔϑαψεν ἡ πόλις" ὦ ἐπέγραψαν" 

Κλεωνῆς ὦ δαπέδοισι Ἰπειήνης φύντα καλύππε 
Ἥδε Βίαντα πέτρα. κόσμον ἴωσι μέγαν. 

ΠΕΡῚ ΒΩ ΛΟΥ ΤΟΥ͂ ΠΥΘΆΑΓΟΡΕΙΟΥ͂. 

Ωλος, Μενδήσιος, [υϑαγ όρειος “ ἔγραψε «διεε' τῆς ἀναγγγώσεως 
ΩΝ ἱστοριῶν εἰς ἐτίσασιν ἡμᾶς. ἀγαγ ον Ἱ " αἰεὶ ϑαυμα- 

σίων φυσιχὰ διωαμερα "ἔχει δὲ πεοὴ κε κι δ! ̓  Ἡμου 
ϑεὼῶν» λίϑων αὖ σοιχεῖον " πεοὶ σημείων ΤΜ οἷ ἡλία ᾧ σελύ- 
γῆς, ὦ ἀρχτῦ, ᾧ λύχυϑ, ὦ ἴριδος. 

ΠΕΡῚ ΒΙΏΝΟΣ. 

Τωνες; γεγ):ὄνασι, δέκα " “«ορὼ τος, ὁ Φερεχύδε; τῷ Συρίῳ συνὰκ- 
μάσας ̓  Ν φέφετα; βιβλία δυο. ἐςι δὲ ροικοννήσιος. δεύ- 

τερος Συρακόσιος 5 τέχνας ῥητορικὰς γεγραφώς. τρίτος » Δημο- 
χοήτειος μαϑηματιχος . ̓ Αβδηθίτις, ᾿Ατϑ δι γεγραφὼς (4) ἸἸάδι.. 
ὅτος “Ὡρῶτος εὔτσεν εὐγαβ τιγεὶς ὀικήσει5. ἔνθα γένεος ἐξ μηνὼν 
τίω γύκτες . ἘΣ τίω ἡμέραν. τέταρτος » Σολεὺς . Αὐϑιοπιχὰ 
γεγφάφως. πέμπτος 5 ῥητοοιχός " ὃ Φέρεται! ἐννέω βιβλία, Μυσὼν 
ἐπιγραφόμῆυα - ἐκτὸς» μελικὸς ποιητής . ἔζδομος. Μιλήσιος εἷγε 

δριαντοποιὸς, ὃ μέμνηται ΩΣ Πολέμων. ὄγδοος, ποιητὴς τραγωδ ίας 
Ἵ3 Ταρσικὼν “Ἅεγομδύων . ἔννα τῦς» ἄγαλματόποιος Κλαζομδιος » 
ἢ Χῦος, μέμνηται [Ὁ Ἱππωναξ. δέκατος, ὁ Βορυεϑ'ενΐτης φιλό- 
σοφος; τὰ δὲ ἄνλα πολύτροπος ὦ σοφιτὴς ποικίλος. ᾧ πλεί- 
τὰς ἀφοιμαὶς δεδωχως τοὶς βιλορμῖδμοις καθιππάζεοδχ φιλοσοφίας" 
ἐν τισὶ δὲ ᾧ πότιμος " ἃ ἀτολῶσαι, τύφῳ διυυάμδυος “ τλεῖσά 
τε κατολέλοιτεν υὐσομνήματα » αἰνὰ καὶ ἀποφθέγματα χροώδη 
ραγματείαν ἔχοντα. 

ΠΕ- 



ΒΝ ον" 
ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΒΟΥΘΟΊΝΑ.: 

" ΨΦ ᾿ [ 

Ουθοίνας ἐχλήϑη ὁ Ἡραχλὴς διὰ σοιυτίω αἰτίαν " τίω 
Δρυόπιδα γίω παρήεε (αστάζων καὶ τὸν ὑμὸν αὐτὸ ὝΝλον - 

τα πετεινακότος τὸ Ὕλλε , ᾧ αἰτᾶντος τροφίω τὸν πατέρα. 
᾽ ΠῚ Υ Ξ “-" [5] Ὁ» Ν Ρ ξ 

ἀροτολῶντα , λεγόμδυον Θεοδακκαντα. ἕυρεν ὁ ̓Ηρακλὴς. ὦ ἡτήσατν 
»οΔΧ ] ᾿ ᾿" ὃ 4 ι Φ [ [ τ ᾿ . 

αὐτὸν δῦναι αὐτῷ ἄρτον" ὁ δὲ ἐκ ἔδωκε, ἀνλὰ καὶ ὕξρισε πν Ἡ- 
ῥ Ἄ Ἔν] Φ Ἡ “ “ ΠῚ Γ Π ΝΣ] ἣ 9, 

ρακλέα " τ ἰα ὁ Ἡρακλῆς ἕνα ΦὮ] ἀροτοιώντων βοὼν Λαίβων, ἐσφα- 
Λ κψ 4 ᾿ 55,4 Ν 4 Ἐν Ἢ ΣΝ ᾿ . ἃ ᾿ 

ἕξ. χαὶ ἐϑθοινήθη χα) αὐτὸς 9 καὶ ὁ ὑὸς αὐτὰ “ ᾧ ἐκλήθη διοὶ τίω 
αἰτίῳ τοαὐύτί Βυϑόνας" ἐπειδὴ ὅλον ἐθϑονηθϑη τὸν βϑν. ἔνϑεν 
αὐτώ τῷ Ἡραχλεὶ γέγονεν ὃ ωρὸς τὰς Δρύοπας πόλεμος " τῶ 
γὸ Θεοδάμαντος ἀνελλϑόντος εἰς τίω. πόλιν. καὶ εἰπόντος ὡς πο- 
λέμιος ἦλθεν εἰς τίω χώραν ἡμδῇ,., Ἀέγων «ἰδὲ τὰ ᾿Ηρακλέσς, 
ἐξῆλϑον κατ᾽ αὐτῶ" χαὶ γενίχηκε πάντας ὁ Ἡρακλῆς. 

ΠΕΡῚ ΓΑΤΓΟΥ ΤΟΥ͂ ΔΕΚΑΠΕΧΕΩΣ. 

“ν". βατιλεὺς ᾿Αἰιϑιόπων, ὃν ἀπέκτεινεν ᾿Αλέξανδρθος 
δεχάτηχὺν τὸ μῆχος᾽ τίω δὲ ὥραν, ὅιος ὅτω Ἰὶς ἀγϑρὼώ- 

πῶν. ποταμὸ δὲ Γαγγδ ταὶς), ὡς ὁ μῦϑθ.. 

ΠΕΡῚ ΓΑΝΥΜΗΒ ΔΟΥΣ. 

Ανυμήδης ὗιος ἣν Τρωός" ὦ χρυσὴν τοα ἀμτελον Ζεὺς ἐχα- 
οἰσατο ἀντὶ Γαγυμήδος. ΤΙοίαμος δὲ ὧκ διαδοχὴς ἐλϑϑσὸῳ 

εἰς ουτὸν, ὑσέρχετο ᾿Αςυόχη τῇ ἑαυτὰ μδὶ ἀδελφὴ, ᾿Ευρυτύλε 
δὲ μηταὶ , εἰ πέμψει: ἐπὶ συμμαχίᾳ τὸν ὑὸν, φάυδοον, ἐπὶ τὴ 
μητρὶ κοῦ τίω εἰς πόλεμον ὁξέλευσιν αὐτῶ" ἵνα δηλοὶ ὁ Ἀό- 
γος. ὡς διὰ γιραικὸ; δωροδοχίαν ὁ ᾿Ευρύτυλο; σιωμεμάχητεν . 
τῷ δὲ Γανυμήδης ἡ ἁρπαγὴν ὅωρον αἰγίττεται τὰ παιδὸς 9 ἀνα- 
τον, ὁποῖα ποννὰ οἱ μῦϑοι πλάττυσι. τινὲς δέ φασιν οἰτο τῷ 
Ταντλν αὐτὸν ἀρπαγῆναι, ᾧ ὦ χυνηγεσίῳ πεσεῖν, Φ ταφῆναι 
ὦ τῷ Μυγχίῳ ᾿᾽Ολύμτῳ. ἐι δὲ ἱπορῶσιν, ὑπὸ Μίνωνος ἀρπαγἢ- 
γι. ὦ τὸν τῆς ἑρπαγὴς τόπον 'ΔρταγίωΣ κληθῆναι. φασὶ δὲ, 
ἃ ὅτι βιχιζόμδιο; , κατεκρήμνισεν ἑοωτον. τῷ δὲ πατοὶ ἐτέμφϑη 

2λι.7- 
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πλάσμα, ὅτι ϑύενλα "ἃ γέφος ὑφήρτασεν αὐτὸν ὀινοχ ὅον τῴ Διΐ" 
ὅτι δὲ ᾧ ἄνδρες ᾧνοχϑν. δηλϑσι ᾧ ὁι τῷ μνητἥρων κἄροι.. ἀλ- 
λως δὲ ἀκριβέςερον φάναι " φνοχόεν ττῦρα τοὶς παλομοὶς ἐυγε- 
νἔσατοι παλδὲες, ὡς ὁ τὸ Μενελάς ὑιος" «θα Ῥωμαίοις δὲ, φα- 
σὶ . παῖδες ταὐτίω τίω λειτεργηίαν ἐξετέλεν ὦ ταὶς δημοτελέσι 
Δγυσίαις" ἀχὸν ᾧ ὁ μῦϑος ὅτω τὰ ἈΠ τὸν [Γανυμήδην ποιὰ Διὶ 
χιρνῶντα. Σαπφω δὲ ἡ καλὴ, τὸν Ἑρμῆν δινοχοεῖν Φησι Θεοῖς ᾿ 
ἐμφαίνεσα τῴ πἰῦθῳ ἐυλόγως χρῆναι Φροβαίνειν τὰ συμποσια" 
χα) μίω: ὦ χὺ δίκίω, ἣν ἡ Ο᾽ μηρικὴ Θέμις ἐμφαίνει συμπα- 
ρϑσάν πϑ πτοὶς θρανίοις διιταλεῦσιν Σ ἡ δ᾽ αὐτὴ Σαπφὼ, ὦ τὺ» 
Δάειχον ἀδελφὸν αὐτὴς ἐπολνεὶ ᾽ ὡς ὀινοχ ὅντα, τῶ [Πρυτανείῳ 
τὴς Μιτυλήνης. τ ᾿Ευεαπίδης δὲ, ὃν χατοίχουσον δ Δίφιλος εἶπε, 
Ἀέγετωι ὀινοχοεν ᾿Αθύνῃσι τοὺς χαλεμ)ώοις ὀρχησταὶς. μυϑέυε- 
ται δὲ ουοχοος Θεοὶς Ἠ΄βη. τῦτο δὲ ἴσως διὰ τὸ ὑἡβητηρήα χαὰκ 
Ἅετοῦζ τὸ συμπόσια" εἰ χαί ποτε ἄσεμνον σαυαγωγίω ἢ τοιαύτη 
λέξις δηλοὶ . ὅτι δὲ «9. τοῖς ᾿Εφεσίοις ὁι ὦ» τὴ τῇ ΠΙΟσε:- 
δῶνος ἑορτῇ ὀμιοχοῦντες ἠΐσεοι Ταῦροι ἐκαλῦντον ὧν τοῖς τὸ ᾿Α- 
ϑιηναία χαὶ ἀυτὴ κεται. 

ΠΕΡῚ ΑΡΕΙΣΓ ΤΌΣ ΤΟΣ ΚΥΝΟΙΣ: 

1... ὄνομα κυνὸς Γηφιόνε, ἀδελφὸς τὸ Κερβέρα" ὃς τοὺς 
βὲς φυλάττων, αἰνηρέϑη ὑφ᾽ Ἡρακλέες. ᾧ ἔχει μυῆμα ὦ 

Ἰβηοί ἐἰᾳ- γϑώφιμος δὲ ᾧ Τριαχκας ἡ ['αιωνιχὴ ἀνθρώπων. Παάνης 
δὲ ἀυτὴν. ὁ ΠΙαιωνίας Σατράπης ἣ δῶρον ἐδωχεν ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ 
βασιλεΐ. ὁ μίω ὅδὲ ὁ Μάγης, ὁ χύων ᾽ τὸ ᾿ἱππάμωνος κτῆμα, 
ᾧ ἐμ ὁ εἰμὶ ἐπώνυμον, εχ ἀνωνυμος " ὃς τῷ δεστότῃ σιωτίθαπ- 
ται, χανπάπερ μηνύεε τὐπίγραμμα" 

᾿Ανδοὶ μι) Ἱππάμων ὀνομ᾽ ἣν. ἵππῳ δὲ ΤΠόδαργος» 
Καὶ χυνὶ Δήϑαργος; ἐ ϑεράποντι Βάθης. 

τὰ μὴ δὴ ΤἊ ᾿Αχταίωνος χυωὼν ὀνόματα, ἈΖ τὴν ᾿Αχύλε δό- 
ἕν, Κόραξ, "Αρπυια. Χάρων, Δυκιτὰς. 

ΠΕΡ ΤΕΩΡΓΓΑ͂Σ, ΠΩ͂Σ ἙΤΡΕΘΗ. 

Αϑως μὺυθ ἐυεται. ἡ Δημήτερ χε ϑυγατέρα τίω Τίερτεφό- 
γίω. ἣν ἥρπασεν ὁ Πλότων. αὐξαϊῦτα ὃ᾽ ἡ Δημήτηρ . κἈρὴ 

ζῶσα τίω ϑυγιατέρα ᾿ Ἦλθεν εἰς τί) ᾿Αττικίω "καὶ χατέλυτε 
«Ἶο Τριπτολέμῳ τιν. ὦ ὧν χώμῃ Ἐλευσίνι ὃ ὅτω χαλυμδύῃ. ὼ 
ϑάνεν δὲ ἀυτὴ σὖϑα' Τοιπτολέμα,, ὅτι ὁ ΤΙΛλϑτων ἥρπασε τ 

ΠΕ ρ- 
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ΤΙερσεφονϊω" ᾿ αὐσὲρ ταύτης τὴς οἰυεργεσίας δίδωσι τῷ Τριπτο- 
λέμω τὰ σπέρματι" λέγω δὴ σὴ τον. "ἡ κειϑῆν " οὐτειλα μένη μὴ 
φϑονῆσαι ᾽ ἀκλὰ ἐλθεῖν χα) σκχορπίσαι τὰ σπέρματα πᾶτιν αν- 
ϑρώποις » ἵνα μάθωσι τὸ σπείῤειν τὶ γεωργ εἰν καὶ ἐδ ί εν τὰς ἡμέ- 
ΩΣ καρπς" πάλαι γὸ ὁ ἀγροῖχοι γοϑιον τοὺς βαλάνους ἐχ' ἿΜ Φη- 
γὼν: ἔνϑεν ἀπὸ τὴς Φηγ ἢ ὦ τὸ φαγεῖν εἴρηται. Ἀέγεται δὲ ὅτι 
Τειπτόλεμος λαζων ἄρμα δρακόντων πτερωμ, συμ αϑαλαβων κὶ 
τὸν ̓ Κελεὸν; ὅτως ἐπλανᾶτο φιλοτιμόμδοος τὸ απέρματα. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΓΗΡΤΟ΄ ΝΘ: 

Γ λόης γέγονε Χρυσαόρμ, παῖς . ἃ Καλληῤῥόηε., τὴς ᾿Ωκεανῆ. 
ἣν ὃ τοικέφαλος τὸ σώμα ὃ ἱ ηρυόνης » διὰ πὸ εἰδέναι τὰ τε 

ἐσόμδυχ ᾿: τὰ τε ἐνεστὼ τα, χ τὰ παρεληλυϑόται ͵ Στησίχορος δὲ, 
ᾧ ἐξ χεῖρας Φησὶ ἀ ἐξ ΠΥ ΟΣ ἔχειν . ὦ ὑσόππρον ἀυτὸν ε|}} 

5. τὸν τάφον ἐκείν δύο δένδρα μυθεύεται ἐγὼ ἰα ὅτι χατα- 
Λείβεται αἵματος. 

Σ ΠΕΡῚ ΓΛΑΎΚΟΥ. 

Τ᾽ λυῦκος, ᾿Αθηναῖος ὃν ἁλιεὺς, ὃς ἐμμανὴς ἡνόμενος 9 ἦλα τὸ 
εἰς τὴν θάλασσαν" ἐχϑυν γὸ ὁλιεύσας, ᾧ ῥίψας νεκρὸν εἰς 

γὼ . ἰδὲ προσεγγίσαντακ βοτάνη ᾿ ἀναάζήσαντι.. φαγων δὲ ᾧ 
οἷυτὸς, γέγονεν ἀθάνατος . οἰνλ᾿ ἐχ ἀγήρως" καὶ ἥλατο εἰς τίω) θά- 
λάοσαν. μαντένεται!, ὃ. ὥς παρ᾽ Οἰμήρω ΤΙρωτεὺς ,. ἢ «θα! ῬῊῺΣ 

δαρῳ., Ταείτων 5. τοὶς ᾿Αργοναύτκις τίαὶ, ὃ. ξρσ νων » ἧς ἐγεύ-. 
σατο, Φασί τινες. ἀείζωον τ). χα ἱἰλαύχη , ὄνομα ΝΝηρηΐδος Ἀέ- 
γέεται» διὰ τίω ὄψιν ΤΜ ὑδάώτων. 

ΠΕΡῚ ΤΓΛΆΑΤΉΦΟΥ ΤΟΥ ΜΙΝΟΌΣ,, 

Λαάυχου τὰ Μίνωος ἀποθανόντος ἐπὶ τῷ μέλιτι, ὁ Μίως 
ῳ» τῷ τύμβῳ χατώρυξε ΤΟΥ τὰ Κοιρᾶνῃ Πολύειδον , ὃς ἢ» 

ὧν τὸ ᾿Αργες" ὃς ἔδων δράχον το ἑτέρῳ δραχοντι πόαν ἐτιϑέντα 
τεϑινεῶτι χα) ἀναστήταντα ουτὸν., χαὶ ὅτος τὸ ἀυτὸ ποιΐσας 
εἰς τὸν ἰ λαῦχον ; οαἰγέστησεν. ὅτως ὁ μῦϑος διαλαμβάνεν " καὶ δὲ 
ἱσορία, ὅτως ἔχει " [Γλαῦχος πιὼν μέλι, ἐταξάγ θη. χολῆς 
3, ἀυντῷ πλείονος ΚΙΝῊ εἰστὴς Ἂ ἐλειποϑύμητεν, ὁ [λαῦχος:. ἀφί- 
χοντὸ δ᾽ ἣν ὅι τε δὴ ἄϑλλοι ἰατροὶ 52. «τε ὸνγ χρήματ αν 
ἀνλα δὴ ᾧ Τολύεεδος" ὃς ἰδὼν τίω πόαν ν ἥν ἔμχϑε 5 «' 
νος ἰατρῷ, ᾧ ἣν ὄνομα Δράχων, ᾧ ταύτῃ τὴ βοτώνῃ βροῦμε 
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γος. ὑγιὰ ἐποίησε τὸν ΤΙ λαῦχον. ἔλεγον ὅν Τίνες 9 ὁτι ΤΙολυες 
δος τὶν Γλαῦχον, ἶσο μέλιτος ϑανόντα,, ἀνέςτησεν. 

ΠΕΡΙ ΓΛΑΥΚΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΤΤΙΌΥ. 

" Γλαῦχος ὅτος ἄδεται ὅτι πόαν φαγὼν. ποτὲ ᾽ ἐϑάνατος 
ἐνετο, αὶ νυῶὼ ὦ, τὴ ϑαλάοσῃ ὀικεὶ . ἡ δὲ ἱσοοία Ἐχεε 

ὅτω᾽ Γλωΐχος ἢ! ἣν οἰνὴρ ἁλιεὺς , ᾿Ανϑηδόνιος τὸ γνϑύος. ἣν δὲ χο- 
λυμβητὴς. ὧν τότῳ υὑπερφέρων πάντων ΤΜ κολυμβη} « χολυμ-" 
βῶντος δὲ οὖ τῷ λιρῦόι, ὁρωντων αὐτὸν ΤΜ ὦ τὴ πόλε: » αὐὐπὺς 
διακολυμιβήσας εἰς τὰ τόπον, καὶ μὴ οφϑεῖς τοὺς ὀικείοις ἐπὶ 
ἡμέρας ἱκανὰς ᾿ διαχολυμιβήσας, πάλιν; ὠφϑη οἱ) τοὺς. παυθανο- 
μδύων δὲ ΤῊ οἰκείων πὰὲ διέτειβεν., αὐτὸς ψευδόμδιος ἔφη. ὡ 
τῇ ϑαλάττῃ. ὦ συγκλείων εἰς τὸν ἰχϑύας » ὁπότε χειμὼν 
γένοιτο. ὦ μηδεὶς ἿΨ ἄγλων ὁλιέων ἰχθὺς δύναιτο λαμβώνειν γ. 
ἔλεγε τοὺς πολίταις... τίνας βέλοιντο οἿἿ ἐχιϑύων ἀποκο- 
μισιθῆναι αὐ τοῖς " καὶ χομίζων ὃς ἂν ἤϑελον 5 Ιλαῦχος ϑαλάσσιος 
ἐκληϑη. ᾧ περιτυχωῶν ϑηοίῳ ϑαλαττίῳ ἀπώλετο. μὴ ἐλ- 
ϑόντος δὲ αὐτῷ μ τῆς θαλάττης. ἐμύθευσῳ οι ἀν ϑρώτσοι» ὡς 
ὦ ϑαλάσσῃ ὀικῷ, κάκε δῶν ἐέθεω 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν, ΓΙΓΑΝΎΤΩΝ ΤΩ͂Ν ΣΠΑΡΕΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΦΥΕΝΤΩΝ ᾿ΑΥ̓ΘΗΜΕΡΟΝ. 

Ν Θήξαις τῆς Βοιωτίας λέγεται ὅτι ΚάδμθΘ.. ἀποκχτεί- 
Ἐ, νὰς Τὶ» ῳ Λέρνῃ δράκοντα . ἃ τὰς σδόνταις ἐκλεξάμδυθο, 
ἔσπειρεν εἰς τὴν ἰδίαν γὴν » ὦ ἀνεδόϑησαν ἑνοπλοι ἄνδρες : ἐξεν 
Φύησαν δὲ ἰπὸ μηρὼν ἕως ἄγω. ὦ ὅτως ἱςάμενοι ἐπολέμαν ἀὰλ- 
λήλοις ἢ τοῖς ἄνλοις. ἡ δὲ ἱσοϑάᾳ ὅτω διαλαμβάνε. - Κάδμθυ, 
σὺ γένος ἣν Φοῖνξ . ἀφίκετο δὲ εἰς [Θήβας πίος τὸν ἰδελφον 
Φοινίχα» οἱ μιΝληησόμενος κπἶξδὶ τὴς βασιλείας 9 ἔχων ἄγλα τε 
πολλὰ ὡς (ασιλέυς. ἀνλὰ δὴ ᾧὦ ὀδόντας ἐλεφάντων" ἣν δὲ ὃ δα- 

σι λεὺς ΔΨ Θηβῶν, Δράκων, ΓΑρεως παὶς " ὃν ὁ Κάδμος ἀποκτεί- 
"εν ἐβασίλευσεν. ὃι δὲ φίλοι. τὸ Δράκοντος ᾿ ἐπολέμυν». ἰυτῷ.. 
ἐλ τα αν! δὲ ὦ Κάδμε . Ἢ ὃ παῖδες τὸ Δράκοντος -. ἐπεὶ ὃ» 

φίλοι ὦ ὁὶ τραῖδες ἥττυς ἐγμύοντο, ρπάσαντες τὸ χρήματα 
τὸ Καδμε » τὴ τὸς ἐλεφαντίνες ὀδόδ: " ἔφυγον ὅθε» ὡρμῶντο » 
ἄγοι δ᾽ ἰνλαχ ἢ διεατάρησαν" ὧν μὴν εἰς τίω ᾿Αττιχίω,, ὧι δὲ 
εἰς τίω Πελοπόννησον . αἰ λοι εἰς Φωκίδα. ἕτεροι δὲ εἰς Λοχοίδα. 
ἀφ᾽ ὧν χωρῶν ἐρχόμῆοοι, ἐπολέμων τοὺς Θηβαίοις . καὶ ἦσαν οἷρ- 

γα- 
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γαλέοι πολεμισταί. ἐπεὶ ὃν τὲς ἐλεφαντίνως ὀδόντας. ὃς εἶ ΧΕΥ 
ὁ Κάδωος. ἑρπάσαντες ἔφυγον, ἔλεγχον ὅν Θηβαῖοι. ὅτι τοιαὺ τὰ 
δεινὰ ὁ Κάδμος ἐπηήγαγδυ ἡμῖν. ἀποκτείνας τὸν Δράκοντα " ὀκ᾿ 

Ἢ ἐχείνν ὀδόντων. πολλοὶ Φ ἀγαθοὶ ἀνδρες παρτοὶ πολεμῆτσιν 
ἡμῖν τότα δὴ Ἰοιύότα συμβάντος ὁ μῦϑος “ποροτανεπλάοϑη. 

ΠΕΡῚ ΓΟΡΓΟΝΩΝ. 

Π τ 6 γθμς » τρεῖς γίωμλκες , αἱ τοσῦτον ὥχον τὰ “«ρότωπὰ 
φριχτὸ ᾧ φοβερὰ. ὡς τὲς ὁρῶντας ϑνήσχειν. ἡ Γοργω,, ἡ 

Ὃ' -Φ “ 9 

Γοργόνη.. ὦ ἡ Γοργως " διὲὺ γὰ τῆς γοργοτητος ἀπελίϑεν φε- 
ρωγύμες τὰς ὁρῶντας. 

ΠΕΡΙ ΕΥΤΟΥΣ 

ΤΓΥυν; ὧι “ἝἝ»αηνες ἐμυϑεύοντο τὴ «ροφὴ τὴς σφενδόνης ἣν 
ἐφόρε:.» ἀφανίζεοζ ὦ μὴ ὁρὰοῦζ παρόντα; καὶ εἰς ὄψιν ἔρχε- 

. ὃν καὶ Πλάτων ὁ φιλόσοφο: οὖν πολιτείαμς εἰσφέρει: μυϑικῶς 
ὅτω λέγων, ὅτι Γύγης τις ἰδ ποιμίω) πρὶ τίω Λυδίαν. ἕτος ποι- 
μαΐνωμ ἔν τινὶ ὅρες τὰ “τρόβατα, περιέτυχε «πηλοαΐῳ τινί. καὶ ἐϊ- 
σελϑων ὧν ἀυτῷ, ξυρεν ἔππον χαλκῶν, καὶ ἔνδον τῇ χαλκχ ἵπ- 
πᾷ νέχρὸν ἀνθεωπον φορᾶντα δακτύλιον. ὃ δαχτυλίπ ἡ χεφαλὴ 
σρεπτὴ ἣν 9» Ἰὸ ἐςρέφετο " ἥτις σφενδόνη ἐκαλεῖτο. ἔλαβεν ὃν ὁ 
Γύγη: τὸν δακτυλίιον, ᾧ ἐξῆλθεν. καὶ ἡνίχα μὴο ἰὼ ὦ τὴ ταξο; 
ὁ δακχΊυλιος . ἑωρᾶτο αἶαὸ πάντων " ἡνίχα δὲ τί σφενδόνυ τὸ 
δαχτυλίᾳ ἔστρεφεν, ἀφανής ἐγίνετο ὦν πᾶσιν. ὃ ὃν Πλάτων εἰσ-- 
φέρε: τὸν μῦθον τῶτον" τι, φησὶν» ὁ δίχαιος εἰνὴργ κἀν τὸ Γύγε 
λαξζῃ τὸν δακτύλιον, ἔνα μὴ ὁρᾶται τό τινος, δὲ ὅτως ὀφείλε» 
εἰδιχεῖν. δεῖ γὺ τὸ καλὸν δ ἀυτὸ τὸ ἐγαϑον ἐπιτιδεύεοῦζ " χαὶ 
μὴ δι᾿ ἀΐλο τι. ἔχων ὅν ὁ Ἐύγης τῶῦτον τὸν δαχτύλιον, ἐλϑων 
ἐπὶ τὸ βασίλεια ΤΩ Λυδῶν, ᾧ ὠντιστρέψας τίω σφενδόνϊου,, 
ἐγήνετο ἀφανής. ᾧ εἰσελθῶων ἀπέκτεινε τὸν βασίλεα,, καὶ ἔλαβε 
τίω ξασιλείαν " διὸ ᾧ Τυγ8 δαχτύλιος . ἐπὶ ΦἊ πολυμὴχ (- 
γὼ», ὦ πανόργων Ἀέγετω. ὁ δὲ Ἡρόδοτος ἄδλως ἱσορεὶ τοὶ 
τὸν Γὑγὴν" ὅτι ἐπιτροπὴ τὴς δεαπόιννης ἀπέκτεινε τὸν Κανδαύλίῳ 
ὁ Γύγης», ἢ ἐξατίλευσεν. 

ΠΕΡῚ ΓΕΣΤΙΟῚ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΥ͂. 

Ἑσιος ἰατροσοφιστὴς, ΠΠετραΐος τὸ γένος, ἐπὶ Ζήνωνος. χα- 
Υ Ν ’ 4 Ὁ “ 9. 

σέλων δὲ Δόμγον τὸν ἑχυτὰ διδάσκαλον ᾿Ιϑδαλον ὄγτκ, χα) 
ΕΣ τὸς 
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Τὰς ἑτχίρος εἰς ἑαυτὸν μεταστησόμδυος ΟΛ.}Ὲ πάντας Κ πανταχῇ 
9 -- ἵρτι ΄ ν΄ 

ἐγνωρίζετο καὶ μέγα τὸ κλέος εἶχεν. ὅτος: κατύρϑωσε τέχυΐω ἰἀ- 
τρῶν ἐμ χαϑ' ἑαυτὸν πάντων . ι 

Ὁ ΡΗΙΟΡΡΙΣΣ 

ΠΈΡΙ ΓΑΙΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ῬΗΎΤΟΡΟΣ. 

Δίανὸς ᾿ΔΑράβιος ῥήτωρ καὶ σοφιστὴς, μαϑητὴς ᾿ΑΨίν 18 Γά- 
δαρέως., ἐπὶ Μαξίμῃ καὶ Γορδιανῶ. ἔγραψε περὶ συωτάξεως 
͵ , « λ ᾿ ᾽ 

βιξλία πέντε. τέχνίυ ῥητορικίω) , μελέταις .. ἐσοφίστευτεν οὖν Βη- 

εὑτῷ. 
ΠΕΡῚ ΓΕΝΕΘΔΙΌΥ. 

Γ Ξρέϑλιος, ΓΙαλαιςῖῆνος σοφιτὴς ) ὧκ ΤΠετρὼν " μαϑητὴς Μι- 
“ ἢ. Ὁ Φ ᾿ τ' δ : Ι γυχιανὰ χα) Ἀγαπητῶ, ἀντιταλδεύσα: ἈΝ τὰς ᾿Αθήνας Καλ- 

“ ᾿ “Ὁ » ᾽ ἣ 

λιυΐκῳ τῷ διασήμῳ, δεξιὸς τὴν φύσιν" τελευτὰ νέο; ἐτὼν ὀχτὼ 
ρὸς τοὶς εἴκοσι. ἔγραψε λαλιώς, ἤτοι διαλέξεις. ὦ μελέτας. 
ὧν ἔστιν ὃ ἀπολις ἑαωτὸν ἀποχηρύττων μῖ᾽ τὶν ΤΊ. Θηβῶν κα- 
τασχαφίυ! " Ὡροπεμπτικὸν πρὸς τὲς ἑαωτῷ ἑτουΐρος Διδῆχον ὦ 
᾿Ασχληπιάδίω " πανηγυφικὲς πέντε. 

ΠΕΡῚ ΓΟΡΓΙΟΣΤ 

Τ᾽ Ο»γίας ᾿Χαρμαντίδε Δεοντῖνος ῥήτωρ. μαϑη]ς Ἐμπεδοκλέες. 
ὅτος τῷ ἐῥητορικῷ ἔιδεν τῆς παιδείας διώαμιν φραστικίω καὶ 

τέχνίω ἔδωχεν. εἰς ὃν ἀναφέρειν ἡγᾶνται, ὥσπερ εἰς πατέρα, τίῳ 
ΤῸ σοφισῦμ τέχνί " τροπαὺὴς τε γὸ ᾧ μεταφοραὴς ᾧ ἀδληγο- 
δίας χαὶ ἀσανλαγοῆς, αὶ καταχοήτεσι καὶ ὐσερβάσετι, χαὶ ἀνα- 
διτλώσεσι ᾧ ἐπαναλήψεσι, καὶ ἐποττροφουὶς καὶ παρατώσετιν ἐχρής- 
σατο" καὶ μίω ἀνὰ ᾧ δρμὴς τοὺς σοφιττοὺὴς ἤρξε., (ἢ παραδο- 

ξολογίας, ὦ πνεύματος, ἃ τῇ τὸ μεγάλα μεγάλως ἑρμιϊωεύε:ν 9 
ἀποςάσεων τε, ἃ «Ὡροζόλων, ἐφ᾽ ὧν ὁ λόγος ἡδίων ἑαυτὸ, ὦ 

σοβαρώτερος. περιεξάλετο δὲ ᾧ ποιητικαὶ ὁγόματα πὲρ κότμϑ » 

ὦ σεμνότητος. ἀπεοζεδίαζε δὲ ᾧ ῥᾶσα.. διαλεχ 9 εἰς 5' ᾿Αϑήνη- 
σιν ἤδη γηράσχων.. ὑπὸ πάντων ἐσοαυμάοδη " διδάσχαλος 5 ἰὼ 

ΠΩ; ᾿Αχραγαντίνα ᾧ ΓΙερικλέθς,), ᾧ ᾿Ισοχράώτως, κ ᾿Αλχιδά- 
-Ὁ » ῇ εν Φ᾽αν ο8 ΣΎΝΑ, ᾿ ἄγος ᾿- 9. 5 

μαντὸος τῇ ᾿Ελάτυ, ὃς αὐτῇ καὶ τίῖω αολίω διεδέξατο, ἀδελφος 
5.) ἰὼ τὸ ἰατρὰ ΗῬοδίχυ. Κοιτί τε ὦ ᾿Α Ἀχιζ εἴδῳ νέων ὀντῶν " 
Θυκυδίδῳ δὲ καὶ [Περικλέθς ,. ἤδη γ᾽ρασχόντων. ἀν ὼς δὲ ὁ 

ορ- 



Γ ΤΟΙ 

Γογίας καὶ ταῖς ΤᾺ ἝΝ λήνωγ πανηγύφετι γ, τὸν μὴδ Ἀσγον τὸν 
ΤΙυϑικὸν ἀπὸ τὰ βωμδ ἤχητεν., ἐφ᾽ ὃ καὶ χρυτὃς ἀνετέϑη, ὦ τῷ 
τὸ Πυϑίᾳ ἱερῷ. ὁ δὲ Ολυμπίαχο: λόγος ὑτσὲρ τὸᾷ μεηγίςυ 
αὐτῷ ἐπολιτέυϑη. «ὠτιαζησαν γὸ τὴν Ἑλλάδα δρῶν χ. ὁμογοίας 
σύμιβιελθο αὐτοὶς ἐγένετο, τρέπων ἐπὶ τὰς βαρβάρας, » καὶ πεῖ- 
ϑὼν ἄθλα ποιεῖ τὰ ὅτλὼν μὴ τὸς ἀδήλων πόλεις 57 ἀλλα 
τὴν ΤΜ βαρβάρων χώραν. ὁ δὲ ἐπιτάφιος, ὃν διῦλθεν ᾿Α ϑηνητσιν . 
εὐρηταὶ μἦν ἐπὶ τοὺς ἐκ ΤΜ πολέμων πεσῦτιν,, ὃς ὁν ᾿Δϑηναῖοι 
δημοσίχ σιὼ ἐπαίνοις ἔθαψαν, σοφίᾳ δὲ ὡπερβακλότῃ σύγκει- 

“ἢ - δ ἘΠ ͵ ΠΣ κδ ῇ ἢ 
τι. παροξύνων τε γὸ τῆς ᾿Αθηνυίος ἐπὶ Μήδος τε ,) ᾧ Πέρσας. 
ὦ τὸν αὐτὰ νᾶν τῷ ᾿Ολυμπιακῷ ἀγωνιζόμδυος, «σδὲρ ὁμονοίας 
μἣν τὴς ὡρὸς τὺς ἝΝ αηνας δδὲν διῆλθεν, ἐπειδὴ «τρὸς ᾿Αϑη- 
γυλας ἰὼ ἀρχὴῇς ἐρῶντας" ἣν ἐκ ἣν χτήσαοδί, 5. μὴ τὸν δεαστίθιον 
αὐρωμδδας. ἐγδιέτριλψε δὲ τοῖς ΜΠ Μηδιχῶν τροπαίων ἐπαίνοις. 
ἐνδειχνύμῆυος ἀυτοῖς, ὅτι τὰ μὴ) κ᾿ ΜΔ Βαρβάρων τρόπαμα ὕμνος 
ὠπαιτε " τὰ δὲ κ᾿ ΤΩ Ἑλλήνων. Θρένες. λέγεται δὲ ὁ Τορ- 
γίας, εἰς ὀχτὼ ᾿ ἔχατον ἐλάσας ἔτη.» μὴ κατα λυϑ νοι τὸ σῶ- 
μα σοὺ γήρως, ἀνλ'᾿ ἄρτιος καταζ ὥναι, καὶ τοῖς αἰσιϑήσεις ἐξφῶ». 
ἐρωτηθεὶς δὲ τίνι διαίτη χοώμῆυθ., ὅτω βιώσοι, φᾶναι », ὡς ἐδὲν 
πώποτε ἡδονὴς ἕνεκα ἔπιαξε, 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. 

ΠΈΕΡΡ ἘΛΑΥΚΌΝΟΣ,. 

Λαύχων ᾿Αϑηνσαῖος φιλόσοφος. φέρονται αὐτὰ εὖν ἑνὲ διάλόγοι 
ἐννέα " Φείδυλος " ᾿Ευριπίδης " ᾿Αμυύτιχος" ᾿Εὐϑίας " Δυ- 

ἦ 3 τ ἢ ͵ - ᾿ σιθείδης  ᾿Αφιστοφάνης᾽ Κέφαλος ᾿Αναξίφημος" Μενέξενος .. φέ- 
" τ δ ἶ τ 

βρονταὶ Φ ἀλλοὶ δύο ἡ τριάκοντα 5 ὃι γοδ εὐονται. 
᾿ 

Δ. 

ΠΕΡῚ ΔΑΙΔΆΛΟΥ. 

τ πλον μυθεύοντα! ποιῆσαι (ὃν ξυλίνην» καὶ ἐγχλᾶσι {{ὰ- 
σιφάην εἰς αὐτίω ἐςαιϑεῖσαν Ἴωῦοα νεμομῆδηα" ὅτω τε τὸν 

τυῦρον ἐπιξ αὐτὰ 5 μιγῆναᾳ τῇ γιωωικί. τίου) δὲ κυῆσωι παῖδα 
ἔχρον- 



122 Δ 

ἔχοντα εδὺ σῶμα εἰνδρὸς χκεφαλίω δὲ βοὸς. διὸ φασὶν ὅτι Μ- 
γω; Δαίδαλον χῳ Ἴκαρον καϑείρξεν εἰς εἰρκτίω, ὑμὲς εὐτὸς ὃν- 

τις. Δαίδαλος δὲ ποιήσας πτέρυγας “Ὡροοϑιετος, ἐξῆλθε μῦ) τὰ 
Ἵκάρε.., τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὅτως ἔχε . Μίνωά φασιν ἀλγϑντα τοὶ 
αἰδοῖα, ϑεραπόυθ ναι ὗσο Κριδὸς τῷ [Πανδίονος " κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ 
τὸν Ὡς θεραπείας, καΑρΟν 9 ἠκολύϑεν τῷ Μίγωι νεανίας ἐυειδὴς . ὀ. 
νόματι Ταῦρος" ὃ Πασιφάῃ ἔρωτι ἀλὅσα ᾽ μἦγνυται ἀυτῷ . χαὶ 
"ϑυνὰ παῖδα. Μίνως δ΄ ἐπιλογεισαίμδυο: Τὸν χρόνον τὴς ἀλγηδό- 
γος Μ ἀιδοίων, ᾧ γνὲς ὡἧς ἐκ ἔσιν οξ ἀἰυτ ᾧ παὶς ,. διὰ τὸ 
μὴ συγκοιμδοῦ ἀυτὸν τὴ [Γἀσιφάῃ; ἔγνω ὡς ὧν τὸ Ταῦρε ἐς ὶ 
τὸ χυηϑὲν 5 οὐποχτεῖ να μὴν ἐκ ἤϑελε τὸν παῖδα ᾽ διὰ τὸ δοκεῖν 
ἀδελφὸν τῇ τ ἑωυτὸ παίδων - ἀποπέμπει δὲ εἰυτὸν εἰς ὄρος ὡς 
οὖ Θεράπον τος μοίρᾳ ὡσάρχειν τοὶς ποιμέσιν. ὁ δὲ, ὄχ, ὑπετοῖσι- 
σετο τοὺς βεκόλοις. πυϑόμἮυος δὲ ὁ Μίνως τὰ κατ᾽ αὐτὸν; ἐχέ- 
ἍἌευσεν ἀυτὸν «7. α᾽ ΩΝ πολ Πα κρατηθῆναι " διντδ τα ἕποιτο; 
Ἀελυμδδον ἐλ 9 εἰν "εἰ δὲ μὴ. δίσμιον. αἰσιϑόμδυΘ. δὲ ὁ νεω- 
γίαςγ) ἀφίσταται εἰς τὰ δρῃ» χὶ ἑρπάζω» βοσχήματα ᾿ ὅτω διέζη. 
πέμψαντος δὲ Μίνωος καὶ ἔπερον ὀχλον πλείονα διαὶ τὸ συνλαβεῖν 
αὐτὸν » ὁ γεανίας ὄρυγμα ποιήσας βαθὺ, καϑερξεν ἑαυτὸν εἰς 
ἐκθνο. ἔγθα ὄντ Θ. τὸ Τυύρα εἰ ποτε θα τὸ Μίνωος ἐκρα- 
τὴ ἢ τίς ἀδικὼν. αἷὖϑο τὸν ν Ταῦρον ἐπέμπετο, ὡς ὁ Ταῦρος αὐτὸν 
τιμωφίσαιτο. ὦ λαβὼν ὃν ποτε Μένως τὸν Θησέα πολέμιον » 
ἐπὶ τὸν Ταῦρον ἐπέστειλεν υ: ὡς ἀποϑανάμδυον : γνῦσα Ξ: ττο 
ἡ ᾿Αριαδνη 3 πγοεισπέμτει ξίφος εἰς τίω ξιρα τὸν τ δά. ὁ Θη- 
σεὺς ̓ οἰναιρεῦ τὸν Μωόταυρον.. τὸν δὲ Δαίδαλόν βάρ ὀντὰ ὧν 
εἰρχτῇ ,. χαϑέντοα ἑαυτὸν διὰ ΘυράόδθΘ., ᾧ σχαφίδι ἐμβάντα, εἰς 
“παλαοσαν λοῦσαι. αἰσ' δ όμδυος δὲ ὁ Μέως, πέμπει πλοῖα 
διωξοντα ΠΣ ἤσϑοντο δὲ "Ἱκαρός τε ἡ ΔαίδαλΘ. διωχόμιοι Η 
αἰνέμε λάζ ρα. καὶ σφοδρὰ ὄντος 5 ΝῊ ον . ὅγϑν πλέοντες . Οὐ τῷ 
τελάγε: περι]ρέπονται . ὦ ὁ μὴ) Διυίδαλίυ σωζεται εἰσ, τί 
γῆν "ὃ 5. Ἴκχαρθο, πλώτᾷ ὦν τῷ τελάγ,ε: “ὅθεν ἀπ᾽ ἐκεῖνα 
Ἰκάριον πέλαγος ἐκλήϑη. ἐκβληϑ εἰς δ ὁ Ἴκαρος σοι χὰ κυ- 
μάτων; α-ἶϑα' τὸ πατρὸς ἐτχφη. πἶδὶ δὲ τὸ Θρυλλε με αὐδὲ Διι- 
δά . ὡς , ἀγάλματα κατεσιχεύαζε πορευόμδια. ὅτως ἡ ἱστοδλῳ 
ἔχει. ὃν σῦτε οἰγδοιδυτυποιοὶ 9. 4) ἀγαλματοποιοὶ : κατεσκεύαζον» 
αἰνδοιάντεις, συμπεφυχύταις ἔχοντας νὴ τὰς πόδας - ΔιαίδαλΘ. δὲ 
ἐποίςε: διαξ εβηχότας τὸν ἔνα ποδα. ὃν δ᾽ ἀνθρωποι ἔλεγον" ὅδοι- 
ορῶν Ἴὅτὸ τὸ ἀγαλμα, ὃ εἰργάσατο Δαίδαλο:, ἐν ἐχὴ ἑτη- 

χὸς, 
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κὺς, ὡς ᾧ νὼ Ἀέγομδο. εἰσὶ δὲ ᾧ μαχόμδιο; ἄνδρες γεγφαμ- 
εδύοι. καὶ τρέχοντες ἵπποι. νὴ χειμαζομδύη ναῦς. ᾿Δέῥιανος 3, δη- 
μμιϑργόν τινα ἱσορεὶ ατθα Βιϑυνοὶς Δαίδαλον καλδρῆῦνον., ἃ ἔρε 

᾽» ΄ . ἡ " ’ - 

γον οὐ Νιχομηδείᾳ σέο ϑωυμασον ἀγαλμα ςρατίς Διός. 

ΠΕΡῚ ΔΑΚΤΥΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΝΩΝ ἸΔΑΙΏΝ. 

Γ ; : ἥ ϑ Δ Αχτύλους τὰς καλεμῆες ᾿Ιδαίως ΤΙρομαχίδης Ἀέγει, ὅτι 
͵ 2 ͵ ᾿ .Γ Ὁ Ω " 

γυμφὴ τις Αγχιαλὴ Ομαξέδο; γῆς δραΐξα μη 5 ἐποιήσεν" 
“ ᾿ ι Φι Θϑιςς Γ 1 Ἁ ν, ὋΦ 9ϑ᾽ 

ἃ ὅτι διὰ τὸ ῥυῆναι αὐτὰς διὰ ΤΌ “χειρῶν, Δάκτυλοι ἐχλήθϑη- 
Ὁ “} ᾿Ν 2 “ ξ΄ εν ’ ᾿ 7 Ν 

σὰν. ὃι ὅ' τὰς ᾿Ιδαίες Δαχτύλες ὃξ ᾧ πέντε φασὶν τ}  χαὶ 
᾿ ᾿Ὶ "φε λ ᾿ ᾿ νὰ δ 

τὰς μδ) δεξιες. ἀῤῥενας " ὃς δὲ ἀρισερὸς ), Θηλείας. Φερεχύδης 
“- Ν ᾿ ν-΄ τὸ “ ᾿ ΄ 

3.), τὰς μὴ) δεξιὰς εἰχοσί φησιν εἶναι “ τὲς 5. διωνύμες. τοιζ- 
͵ “Ὁ Φ 

κοντὰ δύο. γόητες δὲ ἦσαν ὦ φαρμαχεῖς , ὦ δημιθργοὶ σιδήρῃ. 
λέγονἼωι «ορῶτοι χα) μετανλεῖς γγυέοσί . ὠνομάοϑησαν δὲ ᾿Ιδαῖοι 
ἀπὸ τὴς μητρὸς ᾿Ιδης' ἀρισεροὶ μὲν, ὅς φησι Φερεχύδης. ὧι γ ὁη- 

,»».» Ὶ ᾿ - ! « 

τες αὐτῶν" ὧν δὲ ἀναλύοντες. δεξιοὶ. ὡς ἝΝ Ναανικος. ὁι δέ φασιν, 
ν  7Τ7ὰὰν 9 ͵ 3 ’ ᾽ λ ᾽ ᾿ " ᾿ ͵ὔ 

ὅτι ᾿Ιδαῖοι δάκτυλοι ἐκλήθησαν. ἐπειδὴ ἐντὸς ᾿1δης ἐντυχόντες 
- ς λ χ ΠῚ ΠῚ ἼΞ ͵ ω ἊΣ ͵ Ν λα Υ 

τὴ Ηρχ, οἱ δὲν τὴ Ρέᾳ. ἐδεξιωσαντο τ ξ0} 9 καὶ Τ δακχτυ- 
λων αὐτὴς ἥψαντο. ὡς δὲ Μιασέας ὧὐ πρώτῳ “ἶδα ᾿Ασίας λεέ- 
γε" Δάχτυλοι Ἀέγοντχαι ἀπὸ Δαχτύλε 18 πατρός " καὶ ᾿Ιδαῖο;,, 
οπὸ τὴς μητρὸς Ιδης. ὁ δὲ τὴν Φορωνίδα σιωϑθεὶς, γράφει ὅτως " 

, [, 

-Ἐππι ΤΕ τα 7.,0η 1 ξ 
3 [ν] ’ " 8. ἢ ᾽ 7" 

1δαῖοι. Φρύγες ἄνδρες ὁρέσιτεροι, οἰκί᾽ ξαλον " 
Κέλμις; Δαμναμῆο εὖ; τε μέγας: Ἀὶ ὑσέρβιος ᾿Ἄκμων, 
᾿Ευπάλαμοι ϑεράώποντες ορείης ᾿Αδρηστείης. 
ΟἹ «ρὼτοι τέχνίω πολυμήτιος Ἡφαίςοιο 
Ἔυρον ὧν ἐρείησι γάπιχις,, ἰόεντα σίδηρον. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΛΙΧΝΕΙΑΣ. 

᾿κὴ τὐκῶι οἱ Δαίμονες κνίσαις “χαίροντες . λίχνοι εἰσί" μάλιτα 
δὲ χωμωδεῦται ὁ Ἑρμῆς διο Ἀέγεται δειλαχρίων , ὡς χρεὰα- 

δίων ἐπιδεικνυμδύων ἀυτῷ χατερχομλύίω εἰς τὰ κρέατα " ἐτατηλοὶ 
δὲ, διὰ πάντας" ἐξοαμρέτως δὲ, διὰ τὸν ᾿Απόλλωνα; ὅτι ἀπατη- 
λὲς ἔλεγε “χρησμές. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΔΑΝΑΉΣ, 

ΓΑ, Ανάη, ϑυγάτιρ ᾿Αχρισίε ᾿Αργείων βασιλέως καὶ ᾿Ευρυδίχης . 
τὺς ᾿Ευρωπης θυγατρὸς, γέγονεν" ἣν ᾿Αχοίσιος ὃ χατὴρ σις 

δη- 



104 ὯΔ 

δχρῶν ποιήτας ϑάλαμον ἐνέκλεισεν . ὀτω; τύτῳ τῷ τρότῳ μιξένῃ 
παρϑένο; . χρωμδύω γὸ αὐτῷ 2) ἄρσενος τιμδὸς., ἔχρησεν ὃ 

Θεὸς. ὡ Γυϑ οἱ » ὅτι αὐτῷ μδὰὺ ἐχ ἐσαι ταὶς ἄρσην.» ὧκ δὲ τὴς 
θυγατρός πρὸς ἃ αἱ τὸν δὲ οἰναμρενπῆναμ.. ὁ δὲ τοαρελϑων εἰς 
ΓΑργος; τὸν χαλκῆν ποιε ϑέλομοι ἐν τὴ αὐλῇ τῆς διχίας ἣν 
γῆς» ἔνθα τὴν Δανάην εἰσάγει μ᾽ τὴς τοοφῦ" οὖ ὧν ἀυτὴν ἐφύ- 

λασσεν» ὅπως δξ ἀυτὴς παῆς μὴ οἠύηται. ἐραοϑ εὶς δὲ ὁ Ζεὺς τὴς 
πιμδὸς. ᾧ εἰς χρυσὸν » ὡς ληρᾶσι, μεταστρέψας : ἀχθεὶς: διὰ 
τὲ ὀρύφε, ἐμίη, “ἢ ἀυτὴ ΤᾺ δὲ γίνεται Περσεὺς 7. κκἡ ἐχτρέφες 
ἀυτὸν ἡ Δανάη. ὦ ἡ τροφὸς. κρύπτυσοαμλ ᾿Δκοίτιον. ὁτε δὲ [{ερ- 
σεὺς τρλετὴς, ἢ τετραετὶς, ἐγύετο,, ἤχασεν αὐτὰ τὸς φωνὴς παΐζονε 
τὸς ὁ ᾿Αχοίσιος. χα) διὰ δΜ ϑεραπόντων μετακαλεσάμενος τὴν 
Δανάΐω σιω σῷ, τροφῷ . τὴν δὴ ἀναμρεῖ. Δανάην δὲ καταΐγ εἰ στα 
τῷ παιδὶ ἐπὶ τὶν τὸ ἐἑρκίε Διὸς βωμόν. μόνος δὲ ἀυτὴν ἐρωτὰ ς΄ 
πόϑεν εἴη οἰυτὴ γεέγονως ὁ πυῆς. ἡ δὲ ἔφη, ἐκ Διός. ὁ δὲ, 
πείθετχι, ἀν εἰς λάρναχα ξυλχίζω ἐμβιξάζε: ἀυτίω μω τὰ 
παιδός" ᾧ ἀλείσας καταποντοὶ. γὴ φερύμδυοι ἀφικνῶᾶντκι εἰς Σέ- 
ΘΙΦον τὴν νῆσον μίὰρν ΤΩ Κυκλιίδὼν . ἧς ἐβασίλευε Τολυδέκτης 
ὑμωνος ΤΙοσειδῶνος . "ἃ Κηρεμίας » ἀδελφὸν ἔχων Δίκτυν " ἤσαν 
»ὺ ἐ Δόκτυς ᾿ὶ ὁ Πολυδέχτης ᾿Ανδροϑοης τὴς Κάσοιος. καὶ ΠΠε- 
οισὸ δ ἐνϑσ. τὸ Δαμάξορος. τῇ Νιαυπλέν, τὸ Γοσοεδώνος ; ᾿ὶ ̓ Α- 
μυμιόνης ἡ ως Φερεχύδης ω “Ὡρώτῳ. Δίκτυς 5. δικτύῳ ὡλιόσων 
ἈὉ τύχω ἀυτὲς ὀξελκει . εὗτα ἡ Δανάη οἰνοἹ ξχι ἱκετέυε: τὴν 
λάρνακα, εἰ Ὁ ἀνοίξας ἸΑμὰ μαθὼν ὅν -τιξρ «εἰσιν 9 ἄγει ἔις τὸν 
ίχον κὶ τρέφει ὡς ἴδιον παῖδα τὸν Περσέα. καὶ ἐποιδαγώγεε, Φ 
τὸς πων ἐπεμελεῖτο. ὁ 5 ΤΠολυδέχ της ἐβίαζε τὴν Δανάϊω. 
μὴ διάεδυΘυ δὲ συγηγλνέοῦς ἀυτὴ , 1 ἹΠερσέως ἤδη Ὡρὸς ἡ ]α; 
ἐλαύνοντο;. πλάττεται ὡς ἐδνίω χρείαν ἔχ εν “ρος γάμον Ἵπ- 
ποδαμείας τὶς Ομομάμν, ᾧ ἀδλον ἀΐδδλῃ τὸν φίλον αἰτεὶ. [Περσέα 
Υ πέμπε: ἐπὶ Γοργόνας ᾽ δεροτομῆται τὴν Μέδυσαν ᾿ἢ τὴν χε- 
φαλίω ἀυτῷ ἐνεγκεῖν ΟΠ ἀξ α τὴν Ἱσποδαμ, εχ δοίη. τῦτο δὲ ἐ- 
Ὡραγματεύετο ὅπως -τὰ Περσέως κδο Γοργόνων οἰνιμρεϑέντος. ᾽ 
εἰυτὸς ἰὸ εὡς τῇ Δανάῃ συγγένοιτο. Ἰχὺ τα 5.) λῆρος " [Πολυδέκ τὴς 
γὺ τρεῖς οΝυεὰς πορότερον ἣν Ἱπποδαμείας ᾿ τὸ δ᾽ ἀληθὲς ὕὅτως 
ἔχει. τέως μυδεικώτερον πον χατ᾽ αἰρχ, ὶς ὅτι μδὺ ἐβιάζετο Τ1ο- 
λυδέκτις Δανάϊω » ηδεε ᾧ Περσεὺς ἐτεῖ αὶ Μέδοσα,. ϑυγ οίτηρ 
σα Πεσίδε, [ ̓ Αϑηνὰ τρὸς κάνλθι. ἀντήραζεν . ΤΑ θηνὰ 5) τῦν 

[Περσέα χατ᾽ ἀυτὴς ἔπεμψε, ισσπογράψασα ἃ ὑποδείξασα τότῳ 
ω 
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ἐν ζωγραφίαις τί) ΤΓοργόνίζω οὶ πόλιν τὴς Σάμυ Δειχτήσμον 
κληθεῖσαν" ὑπὸ τὰ σοδεχ,ϑῆνοι ταῦτα αὐτῷ. ἐλϑὼων δὲ «ῃ 
τὰς Φορκίδας . ρῶτον τίω τε [᾿εφοίδω. ὦ τίῳ Ενυω, τὰς ὧκ 
γδνετῆς γραῦς, ἀδελφὰς δὲ ἦῥ] Τοργνόνων 5 ἔλαβε παρ᾽ ΟΥ̓ τὸν 
γα ὀφθαλμὸν. ἀὐῆθ', ἂ τὸν ἕνα ὀδόντα ) ὃν μεύγον ξίχον κατ᾽ 
εἰ μοιβὴν ἘΣ “ρότερον ουταὶς ταῦτα ἔδωχεν; ἕως ὠδήγησαν αμ- 
τῦν εἰς Νύμφας", ᾽ὶ λαβὼν τὰ πτερωτοὶ ἽΜ Νυμφὼν πέδηλα : 
Ἀ κίσηβιν . ἤτοι πῆραν, Φ κιβωτὸν » Ἰὼ κειμένῳ τὰ “Αδὲ ̓  
κὶ “παρ Ἑρμδ ἀδαμαντίνίω ἀρπίω » ἔχων «δαὶ τῆς. ̓ Αϑυνᾶς κά- 
τῦπτρον ; πετύᾳδυθ. ἦλθεν ἐπὶ Γοργόνας αὐτὰς. ἐπ᾽ ᾽Ωχεανὸν 
ὥσας κι πόλιν Ἰβηείας τίω Ταρτησόν" ἀιϊτίνες δράκοντος φολί- 
δας εὐ χον : κεφαλὰς συὼν . “Μεγάλυς ὀδόντας χεῖρας χαλκᾶς, 
ὦ πτέρυγας. ἄις ἐπέτοντο. ὅτω γὰν πετύμδοος, ἐπ’ ἀυτοὶς ἐλθὼν, 
Φ᾽ κοιμωμδύας ἑυρὼν . καρατομεῦ" τίω Μέδεσαν ἐν τῷ κατύπτρῳ 
βλέτσων Γ Φγὸς αὐ τίω" ἢ γὸ ἀπελιθώϑη, τυὐτίω ἰδών" αἱ δὲ 
λοιπαὶ αὐτῆς ἀδελφαὶ ϑρῆνον Γ ἐκώλυον, ὧκ ΤΩ πονδὼν οφιω- 
δῶν αὐτἷὦἋ κεφαλῶν ἐκτπέμπεσαμ συειγμοόν. δϊξ ὦ ὧν περ ᾿Αϑηνᾶ, 
Ἂν Γίγδαρον. τὸν ἀυδητικον καλϑμενον πολυκέφαλον ἕυρε, γόμον. 
{Περσεὺς δὲ τῇ πήρᾳ τὴν κεφαλίω δες. χ9) Ἀν νωτῶν φέρων αὖ- 
τὴν» ἐπορέυετο . ἔλϑων 5. ὦ “γος ᾿Αιθιοπίαν, τίω ᾿Ανδρομέδαν 
τῇ κήτος ἐῤῥύσατο" καὶ λαύων γιυαΐκα» ξ αἱ τὴς ἔσχε παῖδα 
τὸν Πέρσην» ἃ καταλείπε; «Ὅ« Κηφε. τὸν 3) Κηφέως ἀδελφὸν 
Φινέα «ρομνηστευο μῆυον ᾿Ανδρομέδαν, ἢ αὐτὸ ἐπι βελεύοντα απε- 
λίϑωσε . δείξας τίω Τοργόνα ι αν τὸς δὲ συν ᾿Ανδρομέδᾳ ἣᾺ- 
εν εἰς Σέριφον ., ἑυρων δ' τὴν μητέρα μ) τὸ Δίχτυος «οροσ- 
“σεφευγυὴλ ὧν τῷ γαὼ διοὶ τὸν ἰΠολυδέχτην . ἔλϑων «Ὅα' τίω 
Γοργόνα. πάντας ἐλίθωσε . τὴν τ βατιλείὸν Δίχτυϊ δίδωσι" τὰ 
δὲ τω Νυμφὼν τσέδηλα ναὶ τίω) “Ἀδὲ κυνίω Ἑρμῆς παῤ ἀυτῶ 
Ἀαβων. τοῖς ἰδίοις δεσπόταις παρέδωκε " τίω 5' κεφαλίω τὴς 
Τοργόνος Περσεὺς παρέοχε τὴ ᾿Αθηνὰ - ἢ 5 " Ὡρὸς τὸ μέσον τὴς 
ἰδίας ἀσπίδος τάυτίω ἐνέπηξεν. ὅϑεν ἀπὸ τὴς Γοργόνος καὶ ὃ 
ἐπιστίθιος ἐκεῖ, τὴς ᾿Αθηνὰς χόσιμος ᾿ Γοργόνιον ἐχλύήϑη.. ΠΕρ- 
σεὺς 5 σιὼ ᾿Ανδρομέδᾳ ἢ τῇ. μητεὶ Δανάη, ἐσχτευδεν εἰς "Αρ- 
γος ἐλθεῖν, “ρὸς θεὰν ᾿Αχοισίς. ᾿Αχείσιος 5) τὸν χεήσιμον δε- 
δοικώς, εἰς Πελασγίαν ἀνεχώρησε. Τευταμίδα 3, τὸ ζασιλέως 

Δα- 
“πΠρΨρᾳΦὌερ͵ΕΨΕῃὌΠΨΠ ΠΕὌἙἋἌουην“ὋοΨὁοΕἝοὍἌσΨΠΨΨὍἘοὍΨοιΨιοι«. σὅὕ..«. ποτ σσττοπσοἘΕἘὁ Δ. τοὧἱὧἱ«ῪἾΊ τττρ'Π .ππΠ͵Εεπ'ΠρπσΠῖ 1 κᾺο..ΧᾳΆᾳᾷϑθβὄϑ.5.ν..«ὍὍῳὦϑῳὦῳοὦὄἔέΕβπωϑσαπακετπν τ κεν τ να τατσ αστας 

Ὁ ".- 
Αλλον δ φασιν ἐσὶ σὰ κόσμυ 7) ὃ περὶ τὸ στῆηϑος εἶχε, ταύτην 

ἐνέχαξεν. 



τοῦ Ά 

“Λαρισαίων πέν]αϑλον θέντος, ἐπὶ τῇ τὺς μητρὸς τελευτῇ, ὝΤΕρ- 
σεὺς ἀγωνιζόμδοος, δίσκῳ βχλων τὸν ᾿Αχοισίᾳ πόδα. ἄχων αὰ- 
τὸν ἀναιρεὶ. καὶ πενϑήσας ἔθαψεν ἕξω τὴς πόλεως. “«ρὸς. 5. μέγα 
πένθος τὸν ἹΠροῖτον ἔλϑων, αἀυτῷ μδὺ ἔδωκε τίω ἰδίαν. βασυκεζ 
τίω "Αργς ἀρχίω, ἀυτὸς δὲ ὁ {Περσεὺς. τυ Τίραυθα “χατέογε, 
γ4) τίω ἐκείνυ βασυλείαν «οροσέκτησε,, Μήδειαν τκὶ Μυκήνας. ἕν» 
δα Φ ἕτερος παΐδας ΟἿ Ἐ ̓Δνδρομέδας ἔοχεν ᾿ΑἌχαϊον, “ᾧ Σθένε- 
λον, Ἔλεον, Μνιήγορα, ᾿Ηλεχτρύονα, καὶ Ἐορροφόντην, τῷ ἑτέρᾳ 
- . Ὁ [ ἤ 5. ’ ᾿ “.} ἔξ ἢ “Ὁ αὐτῷ ᾿Πέρσα χαταλεφο ἐντὸς ἐν ᾿Αἰθιοπίᾳ, δα τῷ πάππῳ 
Κηφῶ. 

ΤΕΝΕΑΛΛΟΓΙᾺ ΠΕΡΣΕῺΣ ἸΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΑΉΣ, 

ΔΊ) ες ὁ τὸ Αργες βασιλεὺς, γεννᾷ “Δ βαντα, δ᾽ ̓ Α κρίσιος ; 
ὅδ᾽ χα) Εὐρυδίκης, Δανάη" ἧς χαὶ Διὸς, Περσεὺς, ὃ ὦ ̓ Αν- 

δρομέδας, Πέρσης, ᾿ΑἌχαΐος, Σθένελος, Ἔλειος, Μιήστωρ 9 
᾿Ηλεχτρύων, Τοργοφόντης. Ὁ 

ὍΠΕΡ ΔΑΡΔΑΝΟΥ. 

ΦΑλ δανος; ὃ Διὸς ὑἱὸς ὦ ᾿Ηλέχγρας τὴς ᾿Ατλαντος ϑυγατρός, 
ὧν τῷ χατχχλυσμῷ χ' τὸν Δευχαλέωνα , ὁκ τὴς Ξαμοϑράς 

κῆς ἀσχον.), ἢ ογεδίαν.» μ᾽, δερμάτων σχευάσας. καϑὰ χοὶ τῷ 
Λυχόφρονι δοχεῦ, χὰ τὐποδὺς . καὶ τοῖς ὕδασιν ἑχυτὶν ἐπιδὲς, «Ορο- 
σωχείλας τε τῇ Τροίᾳ μετα τὸ ξηρανϑῆναι τὸ ὕδωρ, τίω Δαρ- 
δανίδν ἔκτισεν ὑψηλοτέραν χειμδέϊυ) τῆς ὕπερον Ἰλία. φόβῳ τὴς 
ἐξ υεἷἶ κατακλύσεως, ἧς αὐτὸς ἐπειράϑη» κἀκεὶ τελευτὰ " ( ἢ 
ὦ τάφθ. ἀυτὰ κεῖτχι κὗξδε τὴν Τροίδν,, οὖν τῷ μέρε: τὴς Δαρδα- 
»ίας) καταλιπὼν ᾿Ἑουχθόνιον τὶν αὐτὰ ὑὸν τοῖς ἐκὲξ βασιλεύειν. 
ὕσερον δὲ ἡ Δαρδανία καὶ τὸ Ἴλιον, μία πόλις γεγόνασιν. 

ΠΕΡΙ ΔΑΦΝΗΣ. 

ΖΑ λον», Λάδωνος τῷ ὦ ᾿Αρχαδίᾳ ποταμὸ ὠπῆρχε ϑυγάτιρῃ 
ἐυχωρεπεσιτάτη " ἐραοϑ εὶς 5 αὐτὺὴς ᾿Απόννων., ᾧ βελόμἮυος 

συγγενέοῦζ, , ἐδίωκε. χατχλαμβανομδύης 5᾽ οὐτὴς πο τὰ Θεὲ 9 

ἤυξατο τὴ μητοι Γὴ, χάσματι αὐτὴν δεχϑῆναι. ἡϑοουδν 5) τύ- 
τὸν κ᾽ τὴς ἧς ἀναδύσης ὁμώνυμον φυτὴν. Απόννων ϑεασάμδυος 
ὀξετλάγη ᾿Αἢ τὸ μὴὺ δένδρον ἀπὸ τὴς παρϑένα. δάφιϊω «ροση- 
γόφευσεν ὁμωνύμως " Ἄαβων 5. κλάδον αὐτῆς. ἐσέψατο. διὸ ἐ 
ὧι ἱερεὺς καὶ ὧι μάντεις, δάφνῃ ἐσεφανδγτο. μυϑέυεται 3) ερδινμι 

ὺ 



). το 7 
δι΄ μάντεις, δζφιας ἐσθίοντες ἐμλυτέυοντο " ἵνα τὴ ὑὁτωπὴ ὦ τῇ 
ὀσφρήσει γαννύμδιος. ὁ. Θεὸς. ἀντιδωξὴ αὐτοὶς τὸς ὃ εοπρροπίας - 

ΠΕΡΙ ΔΑΝΑΟΥ͂. 

᾿ Αναῦς,, διος ἣν Βήλυ τὸ τὺς᾿ Λιβύης βασιλέως. ἀδελφος. 
"δὲ ᾿Αηγύττε." ᾿δίδυμοι δὲ ὅτοι παῖδες. ̓  ̓Αἰγύπτος μι ὡς 

πεντήχθετα᾽ ἔσχεν 9. Δαναὸς. 5. Θυγατέρας: τοσαύτας. : ΠΝ ὁ δ 
Δαναῦς, ϑανόντος τὰ πατρὸς. ἥρξε" Λιβύης" ᾿Αὐγυπτς ὋΣ 5 ΔΗ 
ραβίας. ἐνθσα κα τοι ρε μά μῆμος. τίω Τὶ Μελαμτόδων 9. Φασὶ; χώ-" 
βὰν ἀφ᾽ ἑχυτὰ ὠνόμασεν "Αἰγύττον. ἐστε 3) χρητμος πέπτης- 
σΈ: τὸν Δαναὸν ἐπὶ τοῖς τὰ ᾿Αἰγύπτι παισὶ 7 Φέυγε: ἐχεῖϑεν , 
“ρῶτυ: ναῦν χατασχδιάσας:. ᾿Αθηνὰς ὑποθήκῃ; χλησεῖσαν πεν τὴ- 
κόντορον εν τὸν ἰφαϑμον ἮΜ αὐτὸ ϑυγατρῶν, ἃς ᾧ ἐχθέμϑυος 
τῇ: νηὶ, ἐφυγε" Φ εἰς “Ἄργος, ἐλθὼν βασιλεύε: 9. καὶ ἐτο' αὐτῷ 
δ Ἕν “νες». Δαναοῖ.. ον ἰστέον ὅτι. ἔχ, ἀπλὼς ὅτω Δαγαος κα- 
τέ. τὰ "Αργδς. ἀπόνως, αὐσοχωρήσαιν τος. αὐτῶ τῇ τότε κρατϑν- 
τὸς. ἙἝ Ἀλάνορος .. ἀδλὰ διότι μετ᾽ τὲ "Αργὰς ἀνέκο εν διὰ τὴν 
τῷ Ἴνάχ θυγατέρα ἼἼω, ἧς πέμπτη γένει" δια 5. ὕξερον ἐπαϑεν. 
ὃς "Αὐγὺπ εν. ἐλθὼν ὦ ἀυτὺ;. ὦ ὡς αἱ Δαναΐδερ: ποσᾶσακ᾽ παν- 
τας᾿ τὰς. ἐκείνϑ κατέσφαξαν ἀφυλάκτως 5. ως ὡν γάμῳ. νυμφίος 
σιχὅσαι; δίχα μιὰ; ἢ δύο τινῶν.» αἷ- ἱσορίαι δηλῦσι. καὶ γὺ κ 
τὴν. παλαλὰν ἡορίαν 5. ΤΩ πεντήκοντα παίδων τὰ ᾿Αηγύπτε, ταὶς 
πεντύχον τὰ νεανέσιν ἀυταγεψιιὶς σιιωευγαοϑ ἔντων ϑυγατράσι Δαναδ; 
ἡ Βεββῥύκη: μδι ὦ Ὑπερμνής ρα! μόναι: ἿΨ στιυγέυνω» ἐφείσαντο. 
αἱ 5᾽ λοιπαὶ τὰς λοιπὲς διεχρήσαντο". ἥ Ὑ τερμνήξρα: μ τὲ 
Δυγγέως, ἡ δὲ Βεβῥύκη. Ἱππολύ]" Τὴ ἀὺυτογεψιῶν᾽ καὶ γυμφίων' 
φυ)» εν} δὲ: λέγεται" τίω Βεβρύκϊω σὺν Ἱπσπολύτῳ, κὴ πογϑκεὶ δὺ- 
γησῆναι γ. διὰ πὸ διδάτχειν ἐς βαξξ ἔρες Ἴϊω ᾿Δηυττίαν σοφίαν. 
διὸ ὴ Βεβρύχίω, ἢ ἢ Βεβρυχ αν ,. ἀπ᾿ ἀὐυτὴς κλησῆνοα, τὴν χώραν 
εἰς ἣν. ἔφυγε -. [πέγδαρος ὃν διὼ τῦτο τεοσάράκοντο, ὀχτι σορες τὸς 
Διαναΐδας, ὡς τὰς δύο μὴ συναριδ μεῖν ΤῊ λοιπὼν θέλων ᾽ ϑιον 
μὴ πειοϑείσας τῷ. πατοὰ ν. Τὸ διὰ τῶτο ἀπακχειφῆναλ. τῆς. ἐκείνε: 
πατρότητος .. ᾿ 

ΔΕΔΦΙΝΙΟΣ ΔΙΑ ΤΙ Ὁ ᾿ΑΠΟΛΛΩΝ. 

ΔΑ λθῥνς ὁ ᾿Απόνχων λέγεται " ἢ ὁτι τὸν ὦ Πυϑῶνι δράώ- 
κοντὰ Δελφῦνα: τυξέυσιας ἰνεῖλε Λητώ" (άζοντχα, ὡς φησιν 

Ἡλιύδορος " ὅς ποτε πετραίῃ κσο' δεράδι' Δελφίνα τίξοισι., πε» 
2 λω- 



το Δ 
λώφιον ἐϊξενάειξεν . ἢ ὅτι ἐπὶ δελφῖνος ὀχόμδἬηοος., ἡ δελφὶν 
ὁμοιωϑεὶς. Κασαλίῳ τῷ Κρητὶ ἐποιχίαν στενλοιδύῳω. ὁ ᾿Απόλ- 
Ἅων «ροηγήτατο τὴς γεως, ἕως τῇ Κρισσαίΐᾳ χόκπε, καὶ ἐχεὶ κα- 

χοικήσας, ἐκράτησε τὸν τόπον. κχ4) ἀπ᾽ ἀυτὰ Δελφὲς ἐκάλεν τὲς 
ἐγοικῶντας. ἃ Δελφινίῳ ᾿Απόνλωνος ἱερὸν ἱδρύσατο. τινὲς δέ φαὰ- 
σιν. ὅτι ὁ δελφὶς εἰς τίω ναῦν ἦλθεν χαὶ Κ᾽ τῆτον τὸν τύπον 

ἐπήδησεν εἰς τίω ϑάλαυταν. ᾧ δελφιοφόρας διὰ τῦτο Ἀέγεσι 

γαὺς, ὡς χῆἧμα ἐχότας δελφῖνος. 

ΠΒΡΡ ΤΟΥ ΔΕΡΆΑΤΟΣ ὍὙΟΥ ΡΥΣΟΜΑ ΔΛ ΛΟΥ;, 

ΔΕ" τῷ χριδ, πονλοὶ χευσὅν εἰρήχατιν 5 δις ᾿Απονλώνιος ὁ 
τὰ ᾿Αργοναυτικὰ ποιήσας ἡκολόϑησεν " ὁ 5, Σιμωνίδης 9 

πορφυρῶν. Διονύσιος δ᾽ ὁ Μιτυληναλθυ, ἀνθρωπόν φησι γεγ ενῆσ΄- 
θχι παιδαγωγὸν τὰ Φρύξε, ὀνόματι κριὸν " καὶ δέρις χουτόμαλ- 
ον, ὅχ5 ὡς ποιητικῶς φέρεται » ἀλλὰ βι( λίον ἣν οὖ δέρμασι 
γεγραμμδίον, περιέχον ὅπως δῷ οδυέοῦϊ διὰ χυμείας χρυτόν, 
εὐχότως ἐν δι τότε», λέγε, χρυσὃν ὠνόμαζον ἀυτὸ δέρας, διὰ τίω" 
ΦῈ ἀυτῶ ἐνέργειαν. καὶ Χάραξ δὲ ἀυτὸς μέϑοδον Ἐἢ λέγε: γχευτο- 
φαφίας, μὲν βράνυις ἐμπερμειλημρδύϊω, δι᾿ ἣν, ὡς Λόγε ἀξίαν, 

τὴν τῆς ᾿Αργᾶς καταρτιοϑῆναι πόλον φησί. 

ΠΕΡῚ ὙΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΏΝΟΣ. 

Ευχαλίων . ὅτι Γρομηϑέως κὶ ΤΠΠανδώρας ὑδὸς, Ἡσίοδος ὧν 
Ὡρώτῳ καταλόγων φησί ὦ ὅτι Ἡρομηϑέως καὶ ΕΠὕῤῥὰς 

Ἔγλλζω: ὁξι; Δευχαλίων, μῖνε τὸν ἐπ᾽ αὐτὰ γγυόιδοον. κατακλυσο 
μὸν, εἰς τίω Ηΐπειρον ἐμαντεύετο ἐν τὴ δρυΐ. πελιάδος δὲ «αὐτῷ 

ζήσιμον δύσης, χατοιχίζει τὸν τόπον σιωαϑροίσας τὲς πεειλειῷ- 
Θέντας ἀπὸ τὰ χαταχλυτμῶᾶ. ὅτω Θρασύξζελο; . καὶ ᾿Αχεςόδωρος 
ἱστορῶσιν. ὅτι δ᾽ ὁ Δευχαλίων ἐξασίλευτε καὶ Θεοταλίας, ἙᾺ- 
λάνιχος ὦν τῷ «ρώτῳω τῆς Δευχαλιωνίας ἱσορεὶ " ὦ ὅτι δωδεχά 
Θεῶν (ωμὲς ὁ Δευχαλίων ἱδρύσατο, Ἑλάνιχ Θυ ἐν τῷ ἀυτὼ 
φησι συγγράμματι. 

ΠΕΡῚ ΔΗΜΑῬΧΩΝ, 

ΔΗχο, ᾿Αρχοντές τινὲς ἦσαν ᾿ΑΘήνητιν, δὶ τὰς ἀπογφά- 
φὰς ἐποιῶντο ἜΜ οὖ ἑκάτῳ δήμῳ χωρίων. ἔτι δὲ χαὶ τὸ 

ληξιαρχικὰ γραμματεῖς «ὔϑα' τάτοις ἣν “καὶ σιωῆγον τὲς δή- 
μὰς ὁπότε, δεήσειεν, γα ψῆφον αὐτοὶς ἐδίδοσηῳ . τάτες δέ φησιν 

- ᾽Αδι- 



Ἄ 1ο9 
᾿Δοιςοτέλης εὖὸ ᾿Αϑηνυίων πολιτείᾳ. σὸ ΚἈειοϑ γυς χατχαςαϑὴ- 

᾿ , 9 ͵ Νν , 

γα. τίω αὐταὶ ἔχοντας ἐπιμέλειλν τοῖς “Ορότερον νχυχράτοις. 
ὅτι 5) ὡεχυφίαζον ὁ! δήμαρχοι», δηλοὶ ᾿Αριτοφάνης ἐν Σκηνοὴς 
χαταλαμ(ανόσας. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΔΕΛΦΙΚΟῪ ΤΡΙΠΟΔΟΣ. 

ΔΑΞλρὺ; πόλις ὅδ) τῆς Φωχίδθ.. Χο ἣἢ ὙΠ Φωχὶς. ἐπαρχία τὰς 
Ἑχλάδος. ὡ Ἰέτοις τοὺς Δελφοὺς 7) ᾿) ἱερὸν τὸ ᾿Απόνλωνος ; 

ὦ ᾧ ἣν ἡ Πυϑώ" ἐν ἢ ἴγσατο ὁ τείπες ὁ χαλχὃς" ἐξ πδς 
κῷ τρίποδος ἡ μαντεία ᾿πξερέρετο" ἐπάνω γὸ τῷ τείποῦθ.-. 
τις φιάλη .υ ὦ ἡ αἱ ψῆφοι αὐ μαντιχαλ ἥνλοντο ἐ ἐπήδων, ἦνί- 
χα ὃ ᾿Απόκνων τίω μαντέιαν ἐξέφερε ἢν σιραπῶς Ὁ ὩΣ διὰ τῶτο. 
δια τὸ κὶ τίω μαντείδυ τὲς τρεῖς χρόνος αὐδιέχειν. κἡαὶ γὸ ὄντως 
μαντική ὅδι χαὶ αἰδὴ ΤΩ παρῳωχημδύων, ὦ ὧδε ΥΜ ἐγεςώτων, 
ὦ «οὶ ΤΊ μελόντων. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΔΗ ΜΗΤΡΟΣ. 

ΦΠτυρ, δ, ἡὶ γὺ χαλεῦται; ὁτιὶ ποίντων ἡ γὴ μήτηρ ΤΥ: 
3) Δωρμέων" ὅτοι γὸ ΣΤ ΒΥ ΤΑῚ τιϑέασι; δνοφερον 7,)ο- 

Φερὸν, "ὶ Δήμητραν γήμητραν λέγοντες ὶ μοὶ ταύτης τὴν 
μυϑικίων, ἱσοσίαν Ἅεκτεον 5 ἀλλὰ ὦ αἰ Μη γορητίον . ἐχ Κρήτης 5 ἢ 
μᾶνλον ὧκ Σικελίας, ᾿Ἀδης ἀφήρπασε τίω Δήμητρος ϑυγνατέρα, 
τίω Περσεφόνίω, τίω κὶ κόρίω ὀνομαιζοιῆύϊ ίω. διώχυσα 5᾽ ἡ μῆ- 
Τῇρ 9 μέχρι ἣΩ ᾿Αϑηνῶὼν Φ τὸς Ἑγλδθο ἀφίχετο. το Τρι- 
πτολέμα 5, τὸ Κελεξ ὦ Μετανείμας παιδὸς. τοὶ ζ τίω τοαὶ- 
δὰ μαθῦσα, εἰς ἀποιβίω τῴ Τοιττολέμῳ τὰ σπέρματα δίδωσι; 
ξ πτερωὼν ἄρμα δραχοντων" ὡς τὕτω περιετσ τοί μενος πανταχδ, 
τὸ ζο γεωργ ἰαν διδάτκοι. ταῦτα (δὲ τὰ μυϑώδη . τὸ δ᾽ ἀλη- 
“γὲς ὕτω; ἔχε" μήπω ἦἿὮΜ γεωργ ιχῶν ἐπιγγνωοϑ ἔντων αξα τίω 
Σικελίαν, καὶ τίω Διδυύίω, σὶ τος ἀυτοματίζων ἐγίνετο, χὶ πάλιν 
ἐφθείρετο ; μηήδενος τἕτον ἐπιγυνώσκοντος. Κέκροψ 5', ἡ τις ἔτε- 
ρΘ-, ΓΑξγον εἰς Λιβύίω ᾧ Σικελίαν μετιπεμιψάμνοος ; ἐκ διδὰ 

᾿ τνθο μαθὼν, ἐχέλευτε συυχγ αγ εἰν σῖτον ἐκ τὸ ἐχεὶ 
φυομἶύν., ᾧ εἰς Ἑλλάδα μετακομίσαμ. ὃ δὴ γεγονότος » Τειπτ- 
Ἄεμος “ορῶτυς ἰρώτας, φΦ στεέρας .. ὥ τῶ ᾿Αρόῃ χωείω ἀπὸ τὴς 
“Ὡρώτης εἰρδεύσεως,, ὃ νμῦ ΝΝέαι πάτραι χαλϑνται “ ἢ κατὰ τίω 
πλείστην τ» ᾿Ελευσῖνι τὴς ᾿Αττικῆς τὰ Ὁ κὶ συγκχομίζεται 
τὺς καρπός" εἴτα ᾧ συγ γραψάμἮος κὗξδ γεωργίας, τοὺς πᾶσιν 

αἶν- 



110 ΖΑ. 

εἰγθρώποις. δέδωχε ". ἀρη δὲ ᾿ὸ ΤΙΕρσ εΦόνη 5. τὰ ὧν τῆς Δήμητρος 5 οι 
ἤγῶν τῆς γῆς» χατ᾽ ἔτους ρος. τὸ ζῆν διδόμῆνα. .. μᾶνδδον δὲ σὶ-. 
τὸς» ὦ τὸ γεωργικὰ δι’ ἃ αδξίοτοι. φόνοι κ᾿ πόλεμοι γίνονται... 
σπαύτίω ὃν τὴν κόρϊω ,» ἦγ8ν τὸν σῖτον. “Αδης ἰφήρτασε ιν φυό- 
μῆνον γὸ τῦτον “Ορύτερον σιυέβχινε. ἀφανίζεον, πάλιν διὰ τὴν οἷ -- 
7γ»οιὲρ γεωργίας», ὡς ἐφημὅἣο. ὡς ΟΣ "Αργ8 μετοιχομίσαντος ,. πα- 
ροὶ Τοιπτολέμϑ οὐ ᾿Ελευσῆν! ἐσπάη καὶ ἀνεφύη. Φ᾽ πανταχ ὃ. ἔδι-᾿ 
δύχϑη;, ἔφασαν» τίω Δήμητραν εἰς ἸᾺ δινὰξ ἐλθεῖν, ἤγὃν: τοὶ τῆς: 
γῆς δωρήματχ» ᾧ οὖλα Τροιπτολέμυ μαθῆσαν ἕ ἑυρεῖν. τίω κόρίω. 
δε Ἔλάσίνθν ἀγεριχοιδύίω, τ “Αδὰ λευχόπωλον " ἐχξὸ γὺ κρὺ3 
βεὶς ἃ σπαρείς ὦ τὴ γὴ ὁ σῖτος . εἰς φὼς ἐξῆλθε, : δράκοντες. 
δὲ πτερωτοὶ. ὁἱ φγοφοριχοὶ λόγοι ». ὁ δι γίαπτοὴ, δι πανταχ ὃ 
περαπορευομῆσοι, »κὶ τίω Ἅεωργ αν διδάσκοντες. ταῦτ τὰ Το 
Φ ἀλληγορόμδυα ; σι 5) ὦ ἑτέρα ἱξορίᾳ περιφερομδύη «ὗδὲ “ἣς. 
Δίμητιος. ᾿ ́ Ὅσιφας 9. ὃ. καὶ Διόγνυσίθυ, μὲ; Ἴσιδι. (7 αὐτϑ: γυ-. 
γιιχὸς κἡ Δήμητρος χαλυμδύης , ἢ "μῖ πλείσϑ ), μι μεσιχὼν 
αὶ αὐλῶν περιήρχετο . τὴν γεωργίαν τὰ φυτϑργ ἰαν. διδάσχων. ὅθεν 
οὐ τὸν χ4) Διόνυσον ἐχάλεσαν» ὡς ἑυρετὴν. φυταργίας " τὴν Ὁ ̓ Ισιν 
Δήμητραν. ὡς τὸ τὴς γῆς δωρεμδύϊω . καὶ γεωργίδ διδάξασιαν -. 

ἜΤΕ ἌΛΛΟΣ. ΠΩΣ ΠΕΡῚ: ΤῊΣ ΔΗ ΜΕΙΡΟΣ 
ΚΑῚ ΤΗΣ ἜΣΤΕΑΔΣ 

ἕοι τῆς Δήμητρ, ἔτι χ4) Ἑσίας οἰ μφότερον" ἌεΧτεον " ἔχα- 
τέρα, δ᾽ ἐοιχεν ἐχ, ἑτέρα τ γὴς ε}}).- τοῦ τν μδὸ γὸ διὰ τὸ 

ἑστάναι διὰ πάντων» Ἐίαν “Ὡροσηγὀρευσαν δι παλαιοί. ἢ διὰ τὸ 
ἐτ᾽ ἀυτῆς: ὥσιανεὶ ἐπὶ θεμελίϑ, τὸν ὅλον ἔσταγαι κόσμον. διαὶ δὲ 
τὸ μητρὸς τρόπον Φύειν τε ᾧ τρέφειν παν τα Δήμητραν . διονξὲ 
γγὺς μήτραν ἄσαν " ἢ Διὸς μητερᾷ, ,5 τῶ ᾧ αἀυτὸς τὰ ἐπ᾽ αἰὐυτοὶς 
ἐἰφθόνως ἐφιεϊονχ τοῖς ἀνθρώποις ̓  δατεῆοϑα, ὦ δαννυοῦζ᾽ ἢ ἐπ᾿ ἄυ- 
τοὺς δήειν, δ΄ ἐσὶν ἑυρίσχεινγ ἃ μάλισα ἐπιζητῆσι. παρεισάγεται 
δ᾽ γὴν Ἑςίαᾳ παρθένος . διὰ τὸ τὴν αἰεεκινησίαν μηδενὸς ιν γεν- 
γητιχίώ" κ᾽ τὔτυ χάριν αὗσοὸ παρϑ έν γεωχορεῦ ταί ἢ δὲ Δημή- 
Τῆρ ὙΠ ΣῊΡ εἰλλαὶ τὴν χκόρίω τετοχδια “γ ὉΟΥ τὸν κόρον 5 ἡ «ρὸς 
τὸ τρέφεοϊζ μέχρι κόρ ὕλη" τὸ δ΄ οἰ εὲ ζῶον πὺς ἀποδίδοται ἢ 
Εἰςίᾳ, διὰ τὸ ὦ ἀυτία' δοκεῖν γα! ὃν. τάχ δ΄ ἐπεὶ τὰ πυροὶ 
τὸ οὺ τῷ κόσμῳ ἐγτεῦ θεν Ἰρέφεται, Κ᾿. δια ταύτη» υφέφηχεν " ἢ 
ἐπεὶ ζείδωρθ. ἀρϑρα ὅδ, ᾧ ζώων μῆτερ. ἧς ὅξι αἰτιον τῇ ὧν 
τὸ πυρῶδες. ςρομγύλως δὲ πλάττεται » ἃ κατὰ μέσϑε ἦδεῦταε 

τὲς 
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-τὰς ὥμϑς, διὰ τὸ ᾧ τὴν γὴν» τοιαὕτην Εὐγαα 5 ὦ ὅτως ἐδρύειϑοκ 
'συμτεπιληρδύϊω᾽ ὅϑεν κατὰ μίμησιν γὴ τε ᾧ χϑὼν «ροτη- 
γόρευται. τάχα δὲ ἀπὸ τὸ χεῖοῦχ ἡ γῆ, ἤτοι χωρεῖν πάντα 5 
ὕτως ἐκλήθη. ὡς εἴρηται πὸ; 

Οὐδὸς ἀμφοτέρων ὅδε χε ταί. --- 
᾿μυθένετωι 5 “ροτέρα "κ ἐχ τ᾽ γδυέοσς, τῷ εἰς ταύτην αἰναλύεοσῖ 
τοὶ ἀτο᾿ αυτὴς ̓ γηρόμϑρα, ᾿ς δξ αυτὴς σαυίσταινχ .χαϑὸ καὶ ταὺς 
ϑυσίαις ; δὶ Ἕλληνες πὸ τὴς “φγώτης τε ἀυτὴς ἤρχοντο » ὦ εἰς 
᾿ξ άτην ουτὴν χατέπαυον. ςέμματα δ᾽ ἀυτὴ λευκὰ παράκεινται ᾿ 
τῷ πέφεοσί ὰ χαλύπτεονζ παντὰ χόϑεν» αυτὴν πο τὰ Ἀευχοτα]α 
φοιχεία.. ἡ “μέντοι ,Δημήτιρ κατι τὸ αἰναδοτικον Ὁ σπερμάτων 
εἰδοποιθμδύη, πάνυ ὀικείως ,ἑισάγεται σἄχυσιν ἐστεφανωμ)ύη. τῦτ 
ὃ ἀγα γ καιότουτον ὧν κεχείρησαι τοὺς ἀνϑρώποις ἡ ἥμερθ.υ τροφή 
δι. ; ταύτἰα) 5. μυϑεύεται στεῖρα, διοὶ τὴς ὀικυμδύης Ὃ Τοιπτύ- 
λεμθ. ὁ ᾿Ελευσίνιθ. , “ἀνα βάσης ἀὐυτὸν ἐπὶ πτερω Δ δραχόν- 
τὼν ὄχημα τὴς Δηωΐτερθ... ἔοικε γὺ φρῶτίν τις ΤἿ παλαιὼν 
'διαδραμεῖν, “ἃ σιυμιέναλ.ς σε ἐπὶ ᾿“μετεωῤ ὁτέραιν ἐπίνοιαν εἶνα βιβά- 
σαντος 5. τὸν Ἱμεταχ εἰθασ μιν τῆς κριθῆς» ὃν τρόπον κριγομδύη χα 
διατοιξ ομδύη διὰ τὸ εἰς τὸν ἀέρα ἀνγαῤῥιπτεοῦς, ἀπὸ τῳ αἰ χύρων " 
όϑεν ὦ κομὸς ἐπιτηδείως, ἔχε αὔρὸς τὴν ατοράν . ἐντεῦϑεν δὲ τὴν 
ὀνομασίαν εἴληφεν ὁ τεῤλψας τοῖς δυλάς ᾿ δλαΐ δὲ λέγονται, αἱ 
χοιθαί. ᾿Ελευπὶς δὲ ὁ πότος » πε “ρότερον ἐυρέϑηταν.. χῳ) ἢ 
Δημήτηρ ᾿Ελώτιία ᾿ πὸ τὴς ἀὐυτύϑι “Ὡρὼ τον ἐυρέσεως δυομζύη:ς 
τοὶς εἰνθρώποις εἰς ϑράνιον βίον ὄντως. ἑρπάσαι δὲ ὁ “Αδης τὴν 
θυγατέρα Τὴς Δημήτερος ἐμυθεύϑη, διὰ τὸν γνορδυον ἐτὶ χρόνον 
τινὰ Τὰ σπερμάτων κατὰ -γὴς ἀφανισιμν : ροσεπλάοθη δὲ ὴ 
χαϑήφεια Τῆς ϑεῖ, ὦ καὶ διὰ τὸ κόσμα ζήτησις" τοιδτον γάρ τι 
ᾧ παρ ᾿Αἰγυπτίοις Σ ὦ ζητόιδυος ἊΣ ἀνευφισιχό ὗυος ἀφανισμὸς 
ἀπὸ τὴς ᾿Ισιδος᾿ Ὅσισας ἐμφαίνει. ὅπερ ανοὶ μέρο: παρ᾽ ἐξ μὴ- 
γὰς 5 αὐσὲρ γὴν τε καὶ ὑπὸ γὴν γιγνόμῆνος ᾿ ̓ Αδωνις, ἀπὸ 1ὰ ̓ ἄδεεν 
τοὶς ἀνϑρώποις , ὅτως ὠγομιασιμδύου τὸ Δημητδχαχδ χαρτἣ.- ὑς δὲ 
πλήξας “Ὡροσανελεῖν λέγεται, διὰ τὸ τὰς ὑς δοχῶν ληϊβόπιρας 
ΩΣ [ἢ τὸν τὴς ἔνεως δόντι αἴνετ τομένων ἐυτῆν, ὑφ᾽ δ᾽ χατὰ γὴς 
κρύπτει τὸ σπέρμα. διατετοαγ δ αι δὲ ὧδε α'Ὗοσ' τ τῇ Αφιοὺ ἔτη, 
τὸν Ἰσον χρόνον μένειν πὸν "Αδωνν, ὦ δαὶ τῇ ἹΠερτεφόνη, δι᾽ 
ἣν εἰπομῆὸ αἰτίαν ι ἐκάλεσαν δὲ Περσεφόνίον τὴν τς Δημήπερο; 
ϑυγνατέρα 9 διὰ τὺ ἐπίπονον εὔἶναλ καὶ πόνων δἰ τικὴν ἐργασίαν ,. ἢ 
τῷ ἐκ πάντων αὑπομονὴς φέρεοϊχ. νηστεύθσι δὲ εἰς τιμὴν τὴς Δή- 
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μῆτρος, ἢ γέραίροντες αὐτὴν ἰδίω τροπὼ τινὶ ἀτ᾽ ἀυτὴς " ἢ δ ιδ 
τὸ Ὥρος μίαν ἡμέραν ἀπέχον, ἿΨ δεδορδύων ἀυτοὶς π᾿ ἀυτὴς 9 
ἢ κατ᾽ ἐυλάβεταν ἐνδείας «Ὅς τῆς “εδ ποτε γδνομλόη: ἐπειδὴ 
δὲ ἔστ εερον ἀφήρον ἀπὸ τμ ἰδίων χρεῶν . ἀαϑὸ καὶ δὲ τὸν τῷ 
“τόρ καλρροὸν ἀυτὴς ἀγϑσι τον ἑορτίω " «ἄρα δὲ ἐς ἔαρ Δημήτερα 
χλόίω ϑύωσι, μετὰ παιλδειὰς χαρᾶς, ἐδόντες χλοάζοντα ο ὦ 
ἐφϑονίας ἀυτοὶς ἐλπίδα ἐτιδεεχνύνται. ωτεῦσεν δὲ καὶ ὁ [Πλδτος 
λέγεται τῆς Δημήτερος εἶναι ὑἱός " καλῶς γὸ εἰρηται τό" 

Σέτα ᾽ὴ κραϑῆς. ὦ νήπιε πλϑτος ἀρίσττος. 
καὶ ἐναντίον πὼς ὅδι τῷ λιμώττειν τὸ περιϑσιάζεοῦζ . εἰς ὃ᾽ χολ 
ἀτίδων Ἡσίοδος φησιν" 

Ἐργάζευ ΠΕρση. δῖον ηύος, ὄφρα σε λιμὸς 
Ἔχ, ϑαίρῃ, φιλέη δέ σ᾽ ἐὔστεφανος Δημήτηρ. 

Ὁ σύεσι δ᾽ ὃς ἐγκύμονας Δημήτερι: τανυ οἰκείως 9 τὸ πολύγονον 
κ,α) ἐυσύνληπτον χα) τελεσφόρον παριστῶντες. ἀνατιϑέασι δ᾽ ἐὑυ- 
τῇ ἡ τὰς μήχωνας κατοὶ τὸ λόγον. Σ δ 5.. 1.) σρομγύλον ὦ 
πεξιφερὲς αυτὼν παρίς σι τὸ σχῆμα Ἰῆς γῆς. σφαμροειδ ὃς ὅσης " 
ἤ., τε ἀνωμαλία τοῖς κοι λότητοις κὶ τοὶς ἐξοχ ὡς τ ὁρῶν. τὰ δ᾽ 
ἐντὺς . τοὶς δενδρώδεσι ὶ αὑσονόμοις ἔοικε, σπέρματα τε ἀναθίν- 
μμῆητὰ γϑψυνῶσιν ἡ γῆ - διαὶ 5.) τὴν ἀφϑονίαν 9 σιτηρὼν ἐπαύσαντο 
δυσφύρητον ᾧ ἀμφιδήφαςον τίω τροφίω ἔχοντες " ὅϑεν χῷ σω- 
τιθέμδιοί τινα ὥροὸς αἀἰλλύλες περὶ ἵ κο τοὶ ἠλλοήριωμένα μέτρων, 
γ διανεμόμενοι τὰ γγυνώμενα . δικαίως 9: ἀρχηγον ἔλεγον νόμων 
ΓΝ ϑεσ δὰ] τίω “Δήμητρα ἀυτοὶς γεγονέναι. οὐτεῦϑεν ὲ ϑεσ- 
μοϑέτιν ἀυτὴν “Φροσηγόρευσαν δίον νομοϑέτιν δι σαν. ὃκ ὀρθῶς 
τινῶν ὑσολαβόντων εὐρηοῦζ ἀπὸ τῷ τὸν καρπὸν ἀποΊθεοῦζ χὰ θη- 
σαυφίζειν τ μκδε: ἤελα δ᾽ ἀγγεῖν ἤξξαντο ἀυτὴ . φιλοσοφᾶντες, “ἅμα 
τὴ ἑυρέσει ΤᾺ γος τὸν (ἴον χρησίμων, ἃ τὴ πανηγύρει χαί- 
βΌντες 5 ὡς μαρτυείῳ χρώμδιοι τὸ πεπαῦκχ μαχομῆῖδες ἀυτὲς 
πεοὶ ΣἿὮΨΜ ἀναγκαίων. μυσιὰν γάρ ἐσὶ, τὸ κορεϊοῦζ. πιϑανον γὺ 
ἐντ δὺ σεν ὀνομᾶς τὰ μυστήεια" ὅϑεν ᾧ μυσία «΄Ὅ5' τισι λέν 
γέεται. καὶ περὶ τὕτων ἄλις. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΔΙΔΟῪΣ. 

τὶ ἡ Ίὲ ̓ Αγήνορος ϑυγτηρ, ἢ Βήλυ. βασιλέως Τυρίων 9 

χῷ Ἔλιοσα καλυμδύη, ΩΝ "Δνα. ἀδελφὴ Πυγμαλίωνος- 
Συγχείῳ "δυομδύη γιωὴ αἶνδοὶ Φοίνικι. Τύρον ὦκε:. τῦτον δὴ τὸν 
ἄνδρα ὁ [Πυγμαλίων σὺν ἀυτῷ ἀποδημϑντά πὸ δολοφονεῖ , ἔρωτι 
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αἰὐημιάτωον. ὃ δὲ δι᾿ ὀγείρων σημάνας τὸ πάσίθ. τὴ γυνωχὲ, κε- 
Λεύες φεύγειν" ἀκέτι γὸ εὉ πτιτὰ τῷ [Ππυγμαλίωνι, οὖ δευτέρῳ 
χρημάτων τὰ φυτικὰ τιϑεμδύω δεσμά. ἡ δὲ “Ροσ λαξ ομδη τινὰς 
13} Τυδίων, σωυαραμδύη δὲ καὶ τὰ χρήματα. ἔρχεται ἐπὶ Διβύϊω. 
τὸ δὲ Νομάδων ᾧ Μαζίχω»; βασιλέως ᾿Ιῴρξ ανῇος ἐκβάνλοντος 
αὐτίωὐ , ἡξίᾳ ἡ γυνὴ χῶρον αὐἹὃρ τιμῆς ἀποδόοσζ. ὅσον ἂν ῥινὸς, 
ἤγϑν βύρσα, ἐπίλάβοι βοός" τυχᾶσα δὲ τὸ ἀξιώματος . διὰ τὸ 
δόξαι μικρὰ αἰτῆσαι, Ἀαμβάνεε βύρσαν" κα κατατεμᾶσα εἰς Ἂε- 
πιὰ. ᾧ τὸν λεπτοτομηθέντα ἱμάντα ἐτεχτεινασα, ἔοχε τω κυ- 
χλῳ ἐμπεδιληφϑεσαν γί τῷ ἱμάντι εἰς μῆχος τε καὶ εἰς πλά- 
τος" πολὺν ὅρον τῇ πόλε: τῷ τούτῳ σοφίσματι «ὐξαγράψασα. 
ὦ ὅτω: ἡ Καρχηδων ἐκτίοϑη . Φοινίχων ἀνέχαϑεν ὅσα ΤᾺ μτὶ 
ὡς Διδᾶς. ἥτις νιὼ Λιβύων δὲγ. μητρόπολιν δ᾽ ἔχϑσιν ταῦτην 
Λίβυες ἔνορμον ὅταν" λιμδύα γὸ ἔχει ἐυκατάγωγον, ἱδρυμῆύη ἐτὲ 
“Χερβογήσω. πονλὴ δέ ἔδι δα ταὶς ἱστορίαις ἡ πόλις» καὶ πλὃ- 
τὸ ἔχε βαϑυν.. καὶ δύναμιν πονλήν. φατὶ δὲ ᾧ ὁτι ἐρημωδ εἷ- 
σὰ, καϑ' ὃν καλρον κκαὶ ἡ Κόρινϑος ἀνελήφθη πάλιν, τϑτέστιν ἀνωρ- 
ϑωϑθϑὴ υὑσὸ Καίσαρθ. τὸ ἐπιλεγορδύν Θεῖξ, ὅ᾽ ὑὸς ὁ Σεξατος, 
πέμψαντος ἐκεῖ ἐποίκους Ῥωμαίυς. ἡ δὲ τὴς ποόλεω; ἀχρόπολι: 
διὰ τὴν ῥηϑᾶσαν ἰσορίαν τὴς βοῦς. Βύρσα ἐχλήϑη τὸ παλαιόν. 
φασὶ δὲ κὶ ὅτι ὁ ῥηθεὶς Ἰάρβας τὴν πόλιν μετὰ τίω χτίσιν χα- 
ρας. ἐχάλεσε τῇ Λιβύων φωνὴ 5. καιλνίω πόλιν." ὕστερον δὲ 
ἐχλήϑη Καρχηδών. ἀΐλοι δὲ “ἰδὲ αὐ τὴς ὅτως ἱστοροῦσι" Καρχηδῶν 
ἡ πόλις, ἀπὸ ΚαρχηδόνίΘο. τινὸς ανδρος Φύμιχ Θυ... ἐχαλεῖτο δὲ 
χαὴ κυμνὴ πόλι: 5 καὶ Καδμεία, καὶ Καχχάβη.. ὅπερ τῇ ἐγχωρίῳ 
διαλέχτῳ ἵππϑ δηλοὶ χεφαλήν. ὁ αὐτὸς φασι Κλειτόμαχον εἶναι 
τὸν ᾿Αχαδημαῖκον φιλόσοφον, τὸν καὶ ᾿Ασδούβαν καλύμῆδνον. ὃς 
ἠκροάσατο τὸ σοφᾷ Καρνεάδι. κή ἐτὼν ἄνθρωπος, ἐλϑων ᾿Αθής- 
γαζε, ἀμοιρίθ., ὡς φασι, νὴ  πορώτων «Οὐχ είων" χα) ὅμως ὀξύ- 
τὴτὶ Φύτεως. ἃ ἀκρὰα μελέτῃ εἰς πολὺ σοφίας ἐληλαχῶς. δὲ δὲ 
λα) τῦτο αξι' τὴς Καρχηδόνος φασίν. ὡς ἄρα ὃν «δα τὴν "Ελισ- 
σαν. ἤγϑν ὃ! μ᾽) τὴς Διδῶς ὀρύοσοντες εἰς πόλεως κΊήἷϊΐσιν,, χα) 
βοὸς ἑυρόντες χεφαλίω., ἀπέορχοντο τὰ ὀρύοτειν., δια ὁπτευσίμδουοι 
μόχϑες ἃ δυλείδν σιωμεχῆ. ὃ ᾧ ὁι βόες παοχεσιν. ὀρύξαντες δὲ 
χερί πὸ φοίνικα πεφυτευμένον, ξύρον κεφαλίω ἵππ " χαὶ συμ- 
βαλόντες σημαίνεοδί, οχολ]υ) ἀυτοῖς., καὶ παῤ ἄνλων δότιν τροφῆς, 
καϑὰ ξ τοὺς ἵπποις, ἔκτισαν οὖν τῷ τοιότῳ τόπῳ τω Καρχη- 
δόνα,, ὶ ταῦτα πότιμον ὕδως μὴ ἔχοντι. καὶ τύχα διὰ τῦτο καὶ Κακ- 

» κα- 
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Ἰρ ἐχὰλ ἡ» ὡς ἀνωτέρω ἔκκειται. αὔὴν ἐπὶ τἰὼ Διδὼ ἐπανι- 

᾿ Διδὼ τὴν Ἰοιαυτίω γιωσῖκα ἐκάλεσαν δι πλεονεχ τήσανἼες 
οὐνῦδο φωνὴ, ὡς ἂν εἰπὸὶ τι: Ὁ» ἀνδροφόνον " διαβάνλοντες. ἐχε.-- 
νίων ὡς δῆδεν ἀϊτίδῳ ἔχ ἔσαν τὰ οἰνδροφονῆσια διαὶ. τὸν ἐκ τὸ 
ἀδελφὰ φόνον. ὦ γὸ» ὡς ΕἸρΉ ΤΡ 5. «ορότερον, Ἐλέοταρ . ἤτοι Ἐ- 

λίοζα; ὠνομάζετο. λέγεσι. δὲ Φ ὅτω διὰ τὸ πολλὰ πλανηθῆναι, 
ἀτοὸ Φοινίκης. ἀπάρασαν ἐπὶ Καρχηδόνα, Διδὼ κληθῆναι" τὴ γὸ 
Φοινίχων φωνὴ τὴν πλανῆτιν, Διδὼ “ροσαγορεύεσι. πυρὰν γὸ οαὐ- 
τίω ἀνάψασαν, κα ἑαυτίω) τῷ -«τυοὶ ἐμβαλᾶσαν, ὁι Τύριοι χλαίον- 
τες. 7 καὶ τίω πυρὰν περιερχ ὁ μῆνοι, Διδὼ ἀνεκάλαν, ὁ ὅδι πλανῆτι. 

ΠΕΡΙ ΤΩ͂Ν ΔΙΚΑΣΤΗΡΙῺΝ ΤΩ͂Ν ἘΝ ΤᾺΥΪΣ ᾿ἈΑΘΗΝΑΙΣ.. 

ΔΑ "ἀστήρ, ̓ Αϑήνῃσι πολλὰ ἣν" ὦ ἕν τισι μδὺ ἐδίκαζον πε- 
εἰ φονικὼν ραγ, μάτων » ὡς ὦ» τῷ ᾿Αρείῳ πάγῳ " ἐν τισὶ 

δὲ πεδλ δημοτιχὼν, ὡς ον τῷ ἰΠανλαδίῳ. ὦ περὶ Τὰ ἀκαστίων 9 
ἡ Βυληὴ Τὰν τεντοικοσίων " εὖτ᾽ ἐπὶ Δελφινίῳ ἐδικάζετο τοὶς ὁ- 
“πο εἶα. οἰνγρηκένοα δ. λέγασι δὲ ἐννόμως δὴ: τὸλ ὃ Πρυτὰ- 
νεΐω. . ἔχαςον Ἂ᾽ τἄτων εἶχεν ἕν τί ἘΜ φο χέων 9 εἰδικὸν ὄνομα" 
διον ἣν 7 Μ δικατηρίων Ἀεγόμῆον Α΄ ὁμοίως ἀΐλο λεγόμδιον Β᾽ 
ἄλλο Γ᾿ ἐ ἐξὴς τὸ Δ, ὦ τὸ Ε, ἕως τὰ Κ. δέκα γὸ ἢ ἣν τὸὰ 
᾿Αϑήνῃσι δικαςήρια" ἐ Ὡρὸ θυρὼν δὲ ἑκάσε δικαςηθίθ ἐγέγρα- 
πτὸ πυῤῥῷ βάμαι τὸ σοιχεῖον ᾧ τινὶ τὸ δικασήφιον ὠνομάζετο," 
ὅτοι δὲ δικαταὶ ἦσαν ἐν ̓ Αθήναις, ἔχασος καὶϑ' ἔχατον δικα- 
τήφιον εἶχε, δέλτον. τυτέςτι πινακίδιον 5 ὦ ὦ ἐγγεγραμιδύον ἢ! γ 
τὸ ὄνομα αὐτῷ, ὶ τὰ διχκαςηθίν. εἶχε 5) ὦ ῥάς δον ὅμα τῷ πι- 
γαχιδίω. ᾧ ὦ αὑτῇ ἣν τὸ ὄνομα τῇ δικαφηθίε ἐγοχξγῴν ἀμ μδύον" 
“ μὴν, ἀνλὰ ᾿ὶ τὸ πατρόϑεν ὄνομα τὸ διχας ὃ καὶ τὸ τὸ δήμε ἢ: ἣν 
γεγραμμδίον. ὅτε ὃν σιμμέβαινε καιρὸς σὸς δικάζειν, ἤρχοντο πών- 
τες οἱ δικαταὶ εἰς τίω ἀγοροὶν Ὁ. χάκεν δι δέκα ,ϑθεσ μοϑέται. ἣν 
φυλίω ἔχαςος. ᾧ ἐνδέχατος. ν γεαμματεὺς, ἐχλήραν το γάμμα- 
τὰ μέχρι τὸ Κ΄ δέκα γὸ ἧς ἤσαν φυλαί . ὦ ἔθος ἣν ἀπὸ πασὼν 
ΤᾺ Φυλῶν διχαςοἰς καϑζεν" εἶτα ἀπὸ μιὰς ἐχάςτης ἐλάμβανον 
ἄνδρας πέντε. τὲς ἐπισημοτέρας " ὦ πάλιν ἀπὸ ΤΜ πέντε τὸν ἕνα» 
τὸν κλήρῳ λαχόντοι, ἑποίον δικάζειν" ὅτις ἂν ὃν ἐκληρᾶτο χλῇῆρον 
ἔχοντα τὸ Α, ἀπήργ ετὸ εἰς τὸ Α δικαστύριον " ὁμοίως ὁστις τὸ 
Β, εἰς τὸ Β΄ καὶ τὰ ἐφεξῆς. κ πρὼ τοῦ μὖ) ἐδείχνυε τῷ χήρυχι τῇ 
δικαστοηρέν, τὸν λῆρον τῷ ςοιχεί. ὁ δὲ ̓ Χῆρὺ λοιπὸν ἐδίοδα αὐ 
φᾷ τὸ τινάκιον αὐτῷ, καὶ τίω ῥάβδον, εἶτα ὅτως ἐδίκαζεν. εἰ δέ 

τίς 
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τὶς διχατὴς εἰσήεε μὴ κληρῶϑ εἰς εἰς τὸ δικαξήριον , διαφόρως 
ἐζημιᾶτο." 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥ͂Σ. 

᾿Αβομένει μετὰ τίω Ὡς ἸΔίμ.. πορϑησιν καταπλεύσας εἰς 
ἼἌρ}»Θ. τὴν ἑλυτϑ᾽ παταίδας. "ἃ ἑυρῶν, τί ο) ἑαυτὰ γαμετίω, 

᾿αῤ τἕλοαν, συμφ ϑειρομδήϊω Κομήτῶ τῷ ὑιῶ ΣΞϑενέλν ᾿ δια τὸ 
ἀὐτὸν οὕ Τροίᾳ τρῶσαι τὴν ᾿Αφροδ ων, ῷ μένλων ασὸ τῆς αν- 
τὴς ᾿Αἰγικλείας οἰγαιρε δηνοι τότε μδὺ εἰς. τὸν τῆς ̓ Αργείας Ἥρας 
βωμὸν καταφυγὼν; σωζετολ" ὕστερον δὲ, εἰς τὸ Δαύνιον ὠχετο 
έϑνος, ᾧ ἐξασίλευε Δαῦνθιο" ὃς πολιορκόμδιος. ἷ ἐδέθη τὰ ον 
ῥιήδες, (οηϑῆσαι αὐτῴς,. ὐχνόμδυο: δώσειν τὸς γῆς, μέρ.» - 
δὲ: βοηϑήσας δὰ δὰ «ἤδαχων. Διωνίοις ν ἐχτισῈ πτόλιν ἌΡ 
γυρίππαν; τοι 1 Ῥεαπενοὺ ἼΑργος. ὑςέβον δὲ Διυῦνος αἵρεσιν ἐπ 
ἐδίδο., ἢ ὁλίω τίω Ἀέϊεν λαβεῶν τῷ πολέμΒ, ἢ τίω γὼ πὰ- 
σάν. κριτὴς. δὲ αὐτῶν γέγονεν "ΑἌαινος ᾽ ἀδελφὸς νόϑος τῷ Διο- 
μήδες ,. ἐρὼν ᾿Ευίππης Ὡς ϑυγατρὸς τ Δαύνν ὃς ἔχρινε τὸν 
ἀωνδοὶ ἔχειν" τίω γὼ . Διομηὸ ζὼ) δὲ τίω Ἀεέαν λαβῶν τὸ 
ποϊχέριε. γνὸς δὲ ὁ' Διομήδης 9 “χατηράσατο μὴ δύναιο ἀπ΄ εἰρε!} 
γῆν" Ἴω" δὲ σπειροιδύϊω μὴ ἀνα διδόναι καρπὸν, εἰ μή τις ἀυτίω 
σπτεέρῃ᾽ ΤΩ υτὰ συμτπολιτῶν ., ὕξερον δὲ: αϑρὸς Δαύνν ἀγηρέϑη 
ὖ Διομήδης" ὧι δὲ φίλοι αὐτὸ ς θρηνῶντες αὐτὸν: μετεβλήϑθησαν εἰς 
ὄργέξα 9. ὄμοϊα. κύχνοις ,» ἃ τὲς βαρίβάρυς φεύγει, φοιτᾷ δὲ παρ᾽ 
Ἕλλησιν" ὥτε ἃ ὧκ ΤᾺ χερῶν αὐτὰ αἰρτοάζειν τροφὰς . ὦ δύ- 
γεν ἐς τὰς χολτῦς. ἀυτῶν. οιχε 5. ταῦτα Ὁ» τῇ ἀπὸ Διομήδει: 
ὙΠῸ νήσω,. χεῦται Ἂ᾽ ἡ νῆσος «δὰ τὸν Ἰόνιον κόλπον, 4) 

᾿Ανδρία».- ὃ! γὺ ᾿Ιἀπυγες ὦ ᾿Απέλοι πεθλ τὸν ᾿Ιόνιον χόλ- 
πον οιχᾶτιν " ᾿Απόλων δὲ ἔθνη, κατὰ τὸν Δίωνα, Πευκετίοι, 
᾿Ατῦλοι. ὦ δΔίύωιοι. ὦ Ταραντῖνοι, ἃ Κάναι. Διομῆδες δὲ χε- 
δέον ἐπὶ, περὶ τίω ᾿Απυλίαν ΔΜ Δαυνίων " ἡ΄ 5 Μεσαπύγνη ; 
14) ̓ Ιαπυγία. ὕτερον Καλεντίᾳ .. ἕϊτα Καλὰ ἰβεία ἐχλγθὴ καὶ 5 
᾿Αργυείππε πόλι: τὰ ̓Διομήδας μετεκ θη Ἄπϑλι "Αρπὰς" 
ἀἈλοι δὲ ἰσορδσιν ως ἢ ᾿Αφροδέτη οὐ τῷ χαρῶ τὰ Τρωϊχβ πο- 
λέμε. ἀνέτειτε τίω ᾿Αιγιἀλει μιχϑῆνι" 'Κομήτω ὑφ᾽ ὧν χό) 
ἐξωσὸ εἰς ΑΑἿ τὸν γόὅτο» ὁ Διομήδης, εἰς Τοικλίστες τ Τηλί- 
σὡς Ἴβηεας ἤλϑε πλανήτης . ἄδα ὦ ἐξ τῖω) νῆσον ταῦτὴν ἐ 
ἕτεροι ὃ) δύο ἱτορῦσι τὰς τὰ Διομήδως γήσε: . λέγοντες ᾧ ὅτε 
τὴς πεοὶ τίω ϑάλαοσαν τάυτην δμυατείας 18 Διομήδεξ ,, χῳ αἱ 

ἐ: ΠμΙνἢ Διο- 
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Διομήδειαι γῆσοι μαρΊύρια, ὸ κὶ ὁ παρ᾽ Ἑνετοὶς ἀυτῷ λευκὸς ἵπε 
πο: ϑυόεζνος" ΤΜ δὲ δύο τύτων νήτων τί μδὸ σἰκεῆοϑεαί φασιν» 
ἧς Ἂ μεμνῆσ' αι αιεδὸν πάντες δοκῦσι᾽ τίω 5 ἔρημον εἶναι . ὡ» 
ἢ καὶ τὸν Διομήδ ἴω» ἀφανιοδῆναλ Ἀέγσσι, ᾿ τὲς ἑτέρας ἐχεὶ ἐ- 
πορνιϑῳ ϑῆναι ᾽ ὡς ᾧ τῷ Δυκόφρονι δοχεὶ. ἱπέον 3᾽, ὅτι ὁ εδὺ 
ΤΙοιητὴς σώφρονά τε διδὲ τίω τϑ Διοριήδες γεωαῖκα ἡϊω ᾿Αηγνιάς 
λεταν ᾧ ὑδὲ διωχ ϑῆνχι τὸν Διομήδίυν ἱπορεὶ : εἰπωμὴν Ὁ ἀμ- 
φόπερα. πεοὶ Διομήδες καὶ Σϑεμέλϑ" φιλί μὲ γ σφίσιν ἔνα. 
ὦ μεῖον. ἢ ᾿Αχιϑλεὶ ᾧ [Π"ἀτρόκλῳ ἱστορῦτιν " ὅτοι γὸ ὦ ἦλι- 
κίας μὲδδ τάυτὶν εἶχον" ὦ, ὡς τισι δοκεῖ, Ἀέγονται τεέχομαχ ὃ!» 
τες ἀπονδανεῖν. ὁ μὲ, αἶθο Θηξαίων " ὁ ὃ Ν κεραυνωνδ είς. κειμέ- 
νων 5. εἰ τάφων ΜῈ νεχρὼν γ. τὸν μδὸ ὑπὲρ Ἢ σωμάτων ̓ ἀγνῶνᾳ. 
᾿Αϑηναλοι- ἤραντο 9 ᾧ ἐθαψον ἀυτὲς γικῶντές τὴν δ᾽ ὑπὲρ 
ψυχὼν οὐ παῖδες ὑπὲρ, μ᾽ πατέρων ἐνίκησαν 5 ὅτε ἥξηταν: ὦ 
τὸ χράτος τῆς μάχης εἰς Διομήδη τ Φ Σϑένελον ἤλθεν ,, ὡς 
ὠρίτω τε ᾧ ὁμοίω ἄνδρες... ἡ “Ὅμηρος δ᾽ ἐκ ἀξιοὶ ευ7εὲς ΤΜ ἵσων." 
τὸν μἢὺ γὸ Ἀέοντί τε εἰκάζει, κὶ ποταμῷ γεφύρας ἐπάγοντε χὰ 
ἀνϑρώπων ἔργα" ὦ γὸ ὅγως ἐμάχετο ὁ δ᾽ διον θεατὴς. τὰ. Διο» 
μήδες ἔτηχε., Φυγὴς τ σύμβολθ. ἀυτῷ γιθυδηθο ὦ ἄρχων 
φόβε. ἄλλοι δέ φατιν μὴ ἐλάττω τῇ. Διομήδυς ἔργα. τὸν 59έ-- 
γελον μηδ ἐκξὶ δρᾶσαι" χαὶ φιλοτεμείοοῖ ὅτω ρος. ἀνλήλυς 5 

ὡς σιυ ἀθυμίᾳ. ἐπανήκειν ὧκ τὴ; μάχης τὸν ἀπολειφθέντω τὸ 
ἑτέρα" ζς τὸ ἔργον Ἄς τὸ εἰς ᾿Α νείαν τε ἃ [ΓΙ άνδαρον πετρᾶχαται. 
εἷυ τοὺς ὁμδ" τὸν μδὺ γάρ φασι τῷ ᾿Αμέιρι ὍΡΟσ πΈσ Ων μεγίπῳ 
τὸ Τροϊκᾷ ὁγτί... τὸν. Σϑένελον ὃ .. τῷ [Ππανδάρῳ. “ροσαγωνίσα- 

κὶ κρατῆσαι ἀυτῷ. -: τὸν μδ5 Ὅμηρον Διομήδεε μόνω. ὀϊξῃρη- 

χέναλ ταὺ τὰ φασιν 5 ὥσπερ, ἐκλαϑόμενον ὧν ωρὸς. τὸν Αγαμέ:-. 
μνονῷ ᾿σὲρ τῷ Σθενέλυ εἶπε. τὸ γὰρ» 

Ἡμῶς τῶι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες ἐυχ μεθ᾽ εἶγωι 
Ἡμες ᾧ Θύβης ἕδος εἰλομῆν, 

ἀνδρός ὅδι «οπλήσια τὕτοις "ὦ ὦ ὧν Ἰλίῳ Ὡράττοντος. κα τῦτο 
περὶ τῷ. Σϑενέλε Ἀέγεσιν ,, ὡς Ἰεῖχος εδὸ ἐδὲν τοὺς ᾿Αχμμοῖς 
ϑξεποιήθη ὦν Τρόια . ϑδὲ. ἔσιν 5. ὦ: ἐφράξαντο ἢ τὰς. ναῦς. ἢ. τὴν 
Ἄρίαν» ὠννὰ Ἰειχομα χιίας ὡδαὶ, ταῦτα Ὁμήρῳ ἐπενοήθησαν» δι᾿ 
ἃς ᾽ὸ τὸ τεῖχος ἰυτῷ σιωμετέϑη. ὁρμὴ μέντοι τερχοποιΐας 9 ὁμο- 
λογείται τὸν ᾿Αγαμέωνονο. εἰὐσελϑεν » μηνίον τος ̓ Αχμνδλέως " ἢ 
“"Ορῶ τον αἰντειρηχέναι τὸν Σϑενελον εἰπόντα " ἐγὼ μέντοι! ἐμην ἴσα 
πρὸς τείχη χαϑαιρεῖν, ἢ ἐγείρειν" αἰντειρηκέναι ὅ' ᾧ τὸν Διο- 

μὔδη 
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μήδη τῷ τείχει 5 φήταν τα μεγάλων εἰξ βοῦς τὸν ᾿Αχυηϑλέα ᾿ εἴ 
συγ κλείσαιμἷν ἑγωτὰς Ἄοιπον . ἐπειδὴ ἐκῶῶνος μηνίει. "Διας ὃ Ἶ 
Ἀέγετχν ταρρηδον ὑσοξλέψας τὸν βασιλέα, δείλαιε, εἰπεῖν. τί 

ὃν αἱ ἀσηίδες ς Ὰ σῦν Ἵππον. 5. τὸν κοῖλον ταρήτεν τὸ ὃ Σϑένε- 
λος. ὃ τερχομαχ αν τῶτο ΟΥΣ Φάσχων . ἀνα χλοπίω τὴς μά- 
«ἧς. τὰ μὲ δὴ μάχιμα δ μοιοὺ ἦσαν. κ ἰσϑ τοὺς Τρωσὶ φόβε 
ἀξίοι " ἐλείπετο 3. τῷ ᾿Διομήδες ὁ Σϑένελος ᾿ σύνεσἰν τε 5 Ἀφ) 
νι ἰώ, Φ καρτερήστει: . ὑπόσα, ψυχῆς τέ εἰσι» καὶ σώμα: 

, ὀργῆς τε γὸ ὅττων ἦν. γχἡ υὑσέρφρων τὰ ὁμίλυ πη τραχὺς 
ἐπηβλἠττεεζ᾽ ὦ τὸ εἰς τὴν δίαλταν, αἱ βρότερον ’ ἢ ἐπὶ σράτο- 
χέδῳυ ἔχρίω ᾿ κατεσιχέυαςο Ἶ Διομήδει 5 τοῖνγαντία Ἴῤτων ἐπρατ- 
τετο" μετρίως τὲ γὰρ ρος τὰς ἐτιπλήξεις εἶχε» ἃ ἐχολάζετο 
ὀξοιδὃν τὴς ὀργῆς" ὑβρίζε» τε δὶ σιυμεχῶρει τοὶς πληϑ σιν» δὲ 
ἀνδυμεῖν" αὐτύς τε ἄυχ μὼν φάινεοῦσί . στρατιωτικὸν ἡγεῖτο " ᾧ 
τὸ ὡς ἔτυχε καϑδύδειν ἐπήνει" σιτία τε ἣν ἀυτῷ τὰ ἐπιτυχόντα" 
καὶ ὅδὲ ὄνῳ ἔχιμμρεν » εὐ μὴ καθίκοιντο ἀυ]ὰδ ὧι πόνοι. τὸν 5) ̓ Α- 
χιδλέα ἐπήνει μὴδ, ἴω ὀϊξεπέπληκ τό 7)γε:. ἐδὲ ἐδεράπόυεν 
ὦ πτὲρ ὧι πονδόι" ἀπὲ δὲ δὼ ἀν ϑρωποφ ἔγνων Ίὰ “Διομήδυς ἴπ- 
πὼν τάδε Λέγεται" Διομήδης πάνυ μοχϑηρὸς νὴ πόρνας εἶχε θυ- 
γατέρας αάτινες τὲς παρλονταὰς Ἑένες ἐβιάζοντο αὐτοὺς σιυμυεῖναα.. 
ἕως ᾿ κόρον “ὦσι. ὦ ἀναλωθῶσιν δι ἀνδρες , ὃς ἐυθὺς μῷ τὸ 
ἔργον ἐφόνόδυον " διὸ ἐμυϑύϑησι ἢ ἵπποι ἀνϑρωποφάγνοι. ἀνλο, δὲ 
λέγεσιν ὅτι ἣν παλωιῶν ἀνϑρώπων ὄντων αὐτθργῶν ,. καὶ τροφίω 

περιδσίαν πἌείστην κεκτημδόων . ἅτε τίω γὴν ἐργαζομένων ὶ 
ἱπποτροφεῖν ἐπελάβετο ὁ Διομήδης » [ μέλει τότυ ἵπποις ἤδε- 
τὸ, ἕως δ τὰ ἀυτὸ ἀπώλεσε, κ4) πάντα πωλῶν, κατηνώλωσεν εἰς 
τίω ΔΜ ἵππων τροφήν. ὃν δὲ φίλοι ἀυτὰ διὰ τῦτο τὺς αὐτὰ 
ἵππὸς ἀνδρωποφάγεε ὠνόμασαν. 

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΣΓΑ͂. 

0", ᾿Αἰωλίας βασιλέυς, γεννὰ ἐξ ̓ Αλθαίας τὴς Θέσιος.. 
Δηϊαΐνειραν. Μελέαγρον ᾿ Τυδέα, Γορχην. 

δ μι Ε 

᾿Αταλάντχης Διομήδης. ᾿Αλαινος γόθοε. 
᾿͵Παρθεγοπαῖος.. 

ΕΠῈ- 



ττὃ Δ . 

ΠΕΡῚ ΤΟΎ ΔΙΟΝΥΊΧΣΟΥ. 

ΩΣ ὧκ Διὸς. ὦ Σεμέλης γενηϑῆνα μυϑεύετιω " ὁ δὲ 
μῦϑος ἔχει ὅτω" Σεμέλη θυγάτηρ γέγονε Κάδμε τὸ .Θη- 

βὼν βασιλέως. ταυτὴς ἡςἀσ ὁ Ζεέυς» ὶ συγγίνεται ἀυτῇ" ἀ 
συδλαβᾶτα εἶχεν ὁϊξ ἀυτῇ τὸν Διόνυτον ἔγκυον. ἡ δὲ Ἥρα ζη- 
λοτύπως φερομδυὴ .. ̓ χηματίζεται ῤϑσωτον τροφὃ ἐγνωσ᾽ μδίης. τῇ 
Σεμέλῃ, 9 ναὶ συμβυλέυεται. αὐτῇ τὴ Σεμέλῃ, ὅτι δεῖ. οἰ τῆσαι τὸν 
Δία συγγενέοζχ, τὰ ὥτερ συγγίνεται, τὴ Ἥρᾳ. σιμυεγ ίγετο δὲ δ 
Ζεὺς τὴ ΗἩἵρᾳ μῷ Ορον Ψ κα κεραυνῶν. ἄγλως δὲ ἔλεγεν 5, αὑτὴν 
ἐξαπατᾶν, ὦ μὴ τὸν Δαν αὐτὸν εἶναλ τὸν συγγενόμῆυον ἐκείνῃ 
ἰνν ἀδλον τινά. ταῦτα δὲ σμυεβόλευσεν ἡ Ἥρα τῇ Σεμέλη, 9. 
ἧνα ἐρχοιδύς τῷ Διὸς μῷ κεραυνῶν γος αὐτίω ᾿ ὡς ϑινητὴ χα- 
ταφλεχθήσεται, ᾧ μηχέτι τὴν ἀντίζηλον ἐ ἔχῃ » ὃ δὴ καὶ γέγο- 
γῈ. τὰ Διὸ; γὸ ἐλϑύντος Ὡρὸς τίω Σεμέλίω . ἥτησεν ἐκείνη 
ὕὅτως οἴαὶ οἷυτὴ συγγενέοῦζ ὡς τῇ Ἥρᾳ. ἀ συγγίνεται μῷ κε: 
ριυνὼν "ἃ βροντῶν" μὴ ἐνεγχᾶσα δὲ. ἡ Σεμέλη τὰς κερυμνὲς 9 χε- 
ραυνᾷται ἡ ἀπόνλυται. καὶ τότε λαβὼν ὁ Ζεὺς τὸν Διογυσον ἐμ. 
βρυον ὁν τῆι» ἐῤῥαψεν ον τῷ αὐτῇ μηρῷ" ᾧ ὕτερον: οὖ τῷ ἐβδό- 
μῷ μηνὶ ἐλθὼν ὁ Ἑρμῆς ἀνα πττύσσει τίν βῆφον τὸ Διὸς: ἡ γεν: 
γᾶται ὁ Διόνυσος" αὶ λαμβάνε, ἀυτον καὶ ἰποφέρει εἰς Νύοταν τῆς: 
Θράκης. χάχὰ οἷα ΤΙ Νυμφῶν. γαλακχτοτεοφεῖται " τὴν δὲ 
Διόνυσον ὦ Διόνυξον χαλῶσι διὰ τὸ ᾿Ξ, . ὅτι κέρατι γγενώμενος 5. 
ἐγυξε τὸν Διὸς μηρόν" ἀῆλοι δὲ Ἀέγυσιν το ΤῚ Βαοτάρων᾽ αμΞ: 
τὸν τραφῆναι, ὅτω χαλύμεναι, διὸ τὸ βάσιν ἐπ᾿ ἀρὰ ποιϑ οοζ τὺ 
μανιῶδες. ὦ Λυδῶν ᾿ ὦ Μαχχέτων.. "ὰ Μιμανλόντων ξ δαιμονίων 
τινῶν" «ἅτινες τροφοὶ εἰς ἐμπέλες οἰ λληγορικὼς μεταλαμβάνον: 
ται» τὰς τρέχας κατχχεχυμῆύᾳι. ἃ ἄνλα τινὰ τοιᾶσωι φίλα τῷ 
Διονύσῳ » κιττῷ στεφανόμενωι . ᾧ ἀμπέλῳ, ὦ κατέχ στα! χερ-- 
σὶν, ὧι μὲἷὸ, ἐγχειρίδια, αἱ δὲ, ὄφεις. τῦτο δὲ ρος αἰγιγμα τὰ 
χα) ϑηφιώδεις χὰ φοινικὸς εἶναι τὰς μεθύοντας ᾿ ἐπεὶ ᾧ ἀυ]ὸς Ὁ. 
Διόνυσος εἴς δινοῦ ἀγληγορεῖ ταῦ ̓  ἀφ᾽ αὶ "ὶ τὸ διονυσιοίζειν 5 ἦ συμ- 
ποσιαχὴ λέξις τ, [Πλάτων ὅ'ον τ ἄντα τὸν βίον ἐδιονυσία-. 
ζεν» ἀγὰν πεθὶ δίνον “Ζοιολεῦτο "καὶ χαϑ' ἱτορίαν δοτὴρ ὄν 5). ἣ 
ἐφεὺ; ετὴῆς λέγετκι " ἡ Δύμητηρ γὸ» 19) ὁ Διόνυσος, ὡς φασιν ᾿ 
᾿Αιγύπτῃ βασιλεῖς ὄντες. γεωργ ἰαν κὶ Φυτϑργ ίαν ἐδίδαξαν " χα 
Ἰδτο χαϑ' Ἡρόδοτον. κὶ γὸ ἀὐυτὺς αἷδέ πὸ τἰω ᾿Αηγυπτον τὲν 
μῦϑον τῦτον πελεσφορεῖ 7 Ἀέγων ὅτι ὁ Ζεὺς τὸν Διόνυσον εἰς 
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τὸν μηρὸν ἀνεῤῥάνψατο ν Ὃ ἡνεγχεν ἐς ΝΝύοσαν τίω) ὑπὲρ ᾽Αι- 
γύπτα ὅσαν" ἄμπελος ΩΝ ὡς φησιν ὁ Γεωηφάφθ», οἀυτόϑι καὶ 
τελεσίχαρπος. ἀτσοῤῥέεε γὸ ὁ βότρυ; πρὶν ὃ περχάσῃ,, διὰ τὲς 
αρδίω ὄμβρες. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΝ ΕἾΝΑΙ ᾿ΑΝΔΡΟΤΥΝΟΝ. 

ἌΞ ον. δὲ τὸν Διόνυτον ὦ τὰ ἀνδρῶν ποιῶν.» ᾧ τα γυνα- 
κῶν πάρ εἰν 5. διὰ τὸ τῷ οἰυτὸν., ὡς ἐρξη θη . διν8 δη μι Μργ ον 

χα) Ἔφορον, 14) αν) τὴς τὸς μέϑης. καὶ διὰ τὸ δεδωχένσλ ταῖς γὺ- 
γοαξὶ καὶ πος ἀνδράσι, τίει «εν μεδυοδ᾽ ἔντες ἐ οἰ Νλήλοις χ- 
Ρεύοντες, ὅτε δ εἰς ἀνοήτες ὁρέξεις δι ἄνδρες τοῖς ιωαΐκας κι- 
γέσιν, ὅτε 5 αἱ γυωπῖκες, ἀυτώς" ᾧ τότ αἴτιος ὁ ποϑεὶς Δύ- 
γυσΘ." τς Ἥρας αὐτῷ τὸ μεϑύσκεοϊ εἰσηγησαμδίης , ἵνα »ϑυη- 
σαὶ παράφρων" ὠργίζετο γὺ αὐτὼ ἡ Ἥρα ὡς ἑιῷ νόϑῳ τὸ Δός. 
ἐζιλοτύτε:, γὸ τὸς ὧκ Διὸς Φ ἄνλης. τινὸς "δυομδύυς ὡς γνησία 

γυνή" ὀιχείως εὐ ἐϑοξεν Ἂ εἰρήνη κατα τί ὁ αὐτὺς Διόνυσος εἰς 
ρὴοσζ, ΤᾺ ἡμέρων δένδρων ἐπίσκοπος ὧν νὰ δοτὴρ δός" ἐτεὶ καὶ 
δι ταῦτα σπτονδ εὶς ποιᾶνται.. δενδροσχοτϑνται γὸ αἱ χῶριμ τοῖς 
πολέμοις" οὖ ἐϊρήνη 5 τὸ ΤἊΝ ἐυωχ ὼν ϑάκλεε; δὶς ἀναγ" καλότοι-- 
τὸν ὁ δινός ἐς" τυγ,χρίνεε δὲ καὶ Διόνυσος, ἤτοι Διόνυξο- ὦν, ἢ 
“Θιάνυσός Τίς. «α' τὸ διαίνειν τ ἡμᾶς ἡδέως τ ἢ ὡσανεὶ ᾿Διάλυτος 
τροπὴ τῷ Α εἰς Ο, ὦ τὸ Δ εἰς Ν. ἀφ᾽ 5. ὦ ᾿Αλύσιον αὐτὸν 
τὶ Λυαῖον ἐπωνόμασαν ν᾽ λύοντα τὰς μεῤγανόι τις δέ φασιν, 
ἀπὸ τὸ εἰς τὸ Σίτιον ὅρος Φῦνωι “ορῶτον τὴν ἄμπελον , ταρελη- 
λυϑέναι τῶτο τὸ ὄγομα εἰς τὴν σιωήϑειαν. "λέγεται 5 διὰ πυρὸς 
λοχευϑῆναι . τὸ ϑ ερμὸν αὐτὰ ᾧ πυρωτικὸν ΤᾺ σωμάτων ταξι- 
φιἄντος τὸ “μύϑε' ὅτω γὸ ὃ δινός ὄδι, πυοὶ ἴσον μένος ἔχων  ὐΟν 
"χὰς ποιητᾶς. ἐβῥαφϑ εἰς 3᾽ εἰς τὸν τὸ Διὸς μηρὸν, ἐκεῖ τελεσφο- 
ρηϑῆναλῳ δι τὸ πεποίνεοζ ὦ τελειίοῦς τὸν δίνον τοὶς μηροῖς ἐκ 
δόστέρε.. πετανδ εἰς ὃ πρότερον .. τί ἀτελής ὅξι Ὡρος χρῆσιν, 
ὕςσερον 5, τσα την εἰς τοὺς ποσὶ, τέλειος γίνετκι, “Φρώτη γὺ ἐχείνῃ 
δύνησίς ὅδιν, κἡ κ᾿ πέπανσιν τὴς ὁπώρας, ἥτις γίνεται ΤῊ χαν- 
μάτων τὐβα Ὅν Ηἢ Ἵ δδυτέρα δ᾽ καὶ Χῦ τίω πάτησιν , ἐχϑλιβομένᾳ 
τοὺς ποσὶν αὐτῶν. καὶ Ἰοιῶτόν τὰ ἐμ τῇ μηρὲ συμεχδέχεεϑ'αι δεόν- 
τως. Βρόμιός π᾿ ὦ Βάκχος καλεῖται ν διὰ τὸ τὲς πατᾶντας 
αὐτὸν Ὡρῶ τον χρῆν. τα χα) τὰς ἕως μέϑης τὰν ταῦ τὰ χρῶ" 
μένας. αἰφιένα ταὶς οὖ τοὺς τούτοις ταιδεέοας. ἐκτάσεως δ σύμ- 
Οολόν εἰσιν ὅι Σάτυροι , τίω ὀνομασίαν ἐχηκότες ἀπὸ τὸ σεση- 
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ῥέναι ἡ ὅι Σκχιρτὸι ἀπὺ τῇ σκχαΐρειν,, ὦ ὁ Σειληνοὶ ἀπὸ τὲ 
σελαίνεεν ᾿ὶ σείεον ὧ τὴ ληνῷ . ὦ δι Σενίδαι πὸ τῷ σιδύειν 5 
δ᾽ ὅδιν ὁρμᾶν. διὰ τύτων δ᾽ ἔσω; παρίσιτητκι τὸ ὡσιανεῖον μετ᾽ 
ἐκλύσεως κν' ϑηλύτητος παράφρων ΤῊ πινόντῶν. τύτε δ΄ ἕνεχε Ἀὶ 
ϑηλύμορφο: . ὡς τινὲς πλάττεται, χ᾽ κέρατα ἔχει» ὡς τὰς μὲν 

τόνος ἀποβαλόντων τ μεθυόντων οίᾳ Ὅ χρωμένων . ὦ δυσχά- 
ϑεκτόν τι ὦ ὁρμητιχοῦ ἐχόντων. χαὴ τὸ μὲ" Ὡς ἐοϑῆτος ἀνϑη- 
ρὸν. τί ποικιλίαν παείστησι τὸς ὁπώρας " ἢ δὲ τοὺς τἈείσττοις 
᾿Ὁ τλασμάτων γυμνότης . τὸν αὖϑα' τὰς τύπὸς γνινό ἶσον ἀπαμ- 
φιασ μον τϑ τρύπε" καϑὸ δοχεῖ καὶ ὃ ὄνος ἀληθὼς εἰρῆοσζ- τά- 
χὰ διὰ Ἴὅτο καὶ μαντεῖα ἐοσϑ’ ὅτε τῷ Διονύσα γινομένη " τὸ 5, 
θορυξ ὦδες ΤᾺ μεϑυσκομένων , δικεὶόν τι ἔδοξεν ἔχεν . χα) ὁ 
ΩΝ ῥόπτρων ψόφο: ᾽. ὦ οἷ τυμπάνων; ἃ «ῬῬαλαμβάνοσιν εἰς 
τὸ ὄργια ἀυτῆ. χρῶνται 5᾽ πολλοὶ ᾧ ἀυλοῖς «δα τίω συγ- 
κομιδίω τῇ καρπῇ οϑνὴ ἄχλοις τολίτοις ὀργάνοις ὁ 5᾽ ϑύρσος 9 
ἐγ ο τὸ μὴ ἀρχοῦ τοῖς ἑαυτῶν ποσὶ τὲς μεϑυσκομένες ἥ 
ὃ υὑσοςηθλόντων αἰυ]ὲς δεουζ. τινὲς δὲ ΤΩ θύρσων . κὶ ἐπιδο- 

ἘΠ ΤΙ: χρυπτομένας ὑσὸ ΔΜ φύλλων Ἐἔχϑσιν" ὡς ᾧ ὀδυμηφόρα 
τινὸς ἔσσ' ὅτε χρυπτομένῃ τὴ Κι ν) τὴν πολυποσίαν ἱλαςόττι.ς 
εἰς ὕθρεις ἐνίων ὦ ταρακοπας ἐμπιπτόντων " ἐφ᾽ ὅ δὴ ὼ μαμι- 
γόλῃς ὁ Διόνυσος ἐκλήθη "κὰ Μανάδες .» αἱ ἰδὲ ἀυτὸν γιυωαὶ- 
χες. πλάττεται δὲ καὶ γέος ὰ Ὡρεσθύτης : διὰ τὸ πάσῃ ἡλικίᾳ 
“ρόσφορος 0. Τῷ μὴ γέων λαβρότερον ἀυτῷ χρωμένων. Ἷ δὲ 
ρεσ' βυτέρων ἡδύτερον “οἱ 5 παρεισάγονται ταὶς Νύμφιις ἥδιον 
αυταὶς ἐπιμιγνύμδνοι " ᾿ὶ τος με τειρῶγτες 5 τὰς 5. ὦ; πιδειὰς 
Οἰαζόμδνοι, τῷ τὴν ρος τὸ ὕδωρ κρᾶσιν τὸ δ᾽» ; σιυῆφθχι χιῆ- 
σίμίω ὅσαν. τος δὲ παρδάλεις υὑσοζευγνύασι τῷ Διονύσῳ , χοὴ 
παρακολεϑέσας, εἰσάγεσιν ν ἥτοι διὰ τὸ ποιχίγϑνον τῆς χιοιὰς, : 
ὡς 1 γνεβοίδα ἀὐυτὸς περιῆπται. ᾧ ἀἔι Βάκχαι ᾽ ἢ ὡς χῷβ τὰ ἀ- 
γειώτοτα ἧς ἀνθρώπων ἤϑῃη τὸς συμμέτρε ὀινώστεως ὀξημεράσης " 
τὸν δὲ τράγον αὐτῷ ϑύυσι: διὰ τὸ λυμκοντικὸν δοκῶν ΕΜ αἰμ- 
πέλων ᾧ ΤΨβ συκὼν ἐμ τὸ ζῶον τῶτο, χαθὸ ὦ ἐκδωίροντες 
ἄυτον: εἰς τον ἰσχον ἐνώνλον ται Ἀ τὰς ᾿Αττιχας κώμας ὧι γεωρ» 
γὼ» γεανίσικοι" τά χα δ΄ ἂν χρέροι τοιότῳ ϑύματι ὁ Διόνυσος 5 
διὰ τὸ ἑαυτοῦ εἶναι τὸν τράγον 9 ἀφ᾽ ὃ καὶ οι δινοι ἐν ταὶς πομ- 
ποὺς ἀυτὰ ,αμίζασι, ἢ ὁι φανλοὶ ἀυτῷ ἀναΊ[θενται, (ὦ τὸ φαλ- 
λαγώγια ἄγεται ᾿κἢ κινητικὸν γὸ γος τίω σιυϑσίαν ὃ δίνος ἱ 
δι τῦτο ἐνίων κοινῇ μεϑυόντων Διονύσῳ ᾧ ᾿Αφροδίτῃ. ὁ δὲ νώρ- 

ἡξ 



Ν 121 

ϑξ 2. διὰ τὸς σχολιότητος ζγ}) κωλὼν ἐμφαίνει τῷ τὴδε χἀκει- 
σε πεφιφέρεοδ αἱ ΤΣ “μεϑυοντας" ἅμα δὲ ᾧ ἐλαφρὲς : ἐ ἐυβα- 
τἄχτις αὐτὲς ἘΠῚ τὸ δὲ ἔναρϑιον τὴς λαλιῶς αὐτῶν, ὦ ὡσανεὶ ἀρ- 
ὅρα ἢ ἔχων παρίς' σΊν. ὀρεέφοιτο! δ᾽ εἰσὶ αὶ φιλέρημοι αἱ Βάχχαι, 
διὰ τὸ μὴ ἐν τοὺς πόλεσιν . ὧν ἐπὶ ΤὌἼ χωρίων γγυνάοχ “τὸν 
μον. «Διϑύραμιβος ὁ Διόιῦσος ἐχλήϑη; πότερον διὰ τὸ δέδυρον 
τὸ στόμα ποιῶν 9 διά τὲ τὸ ἀναφυΐνεαν ᾧ ἐχφερομυϑεῖν ποιεῖν 
τὸ ἀπορῥητα" ἢ ὡς αὐτὸς ὧν ὁ ποιὼν ἐπὶ τὰς ϑύρας ἀναββαλνειν 
τὲς νέας. ἢ ἐχ βαίνειν εἰς οἰυτοὶς 5 14) ἐχπίπτεν 5. χα) διασαἋ δύείν 
τὰ χλεῖθρα. ὁ δὲ ϑρίαμβος, ἐπὸ τὸ Θιροεῦ» γὴ ἐαμβίζειν . τὴν 
κλῆσιν ἔλαχεν " εν ῷ ἐν τοὶς Χο τὸν πόλεμον ϑριάμβοις . 
πτονλοὶ; ἀνα ταίστοις σιχωπτοντες χιρῶν τα! ῦ καὶ τὴν κίτταν" ὡς Ἀά- 
Ἅον ὄρνεον αἀφιερᾶσιν αὐτώ. ὦ Βασαῤῥαίαν καλῦσιν, ἀπὸ τὸ βά- 
ζεν»" Ω ̓ Εἰραφιώτων ᾿ αὖϑο σὺ ἐῤβάφϑαι ἐν τῷ μηρῷ τὸ Διὺςς 
ἢ ἀπὸ τῇ ἔριν φαίνειν ᾧ ἀφιέναι. πατὴρ γὸ ἔριδ θυ δηΘ. σε ἐρ 
μέτρον πινόμενθ.ο " ὦ χαϑωρε)κος δὲ παντὺς ἑτινοσὃν υϑάρο 
χν 5 ἔδοξε 14) πολεμιτὴς τἢ " ὦ ἜΡΟΝ: κα]αδεδυχέγαι πὸν 
ω ταὶς πολεμικαὴς ἀγόμῆνον ϑρίαμιβον. τῷ δὲ κισσὼ σέφεῖαι, 
διὰ τὴν ρος τὴν ἄμπελον ἐμφέρειαν αὐτὸ Χ γ9) Τὴν πρὸς τὰς 
βότρυς ὁμιοιότητοι ὠρυμβάδων. πέφυκε δὲ καὶ σφάναειν τὰ δένδρα, 
ἀνέρπων δι΄ αὐτὼν. ὦ περιπλεχόμενθ. ᾿Δικιοτέροις τοὺς “ορέ- 
μνοις. τὰ δὲ ϑυμελικὰ οἰκρούί ματα τὸν Διονυσον ϑερατσεύεε, διὰ 
τὴν “ογὸς τὰς θαλίας αὐτῶν δικειότητα 5. δον ὡδὴς ᾧ χιϑάρας " 
τὰ γὸ ἀναθήματα τὴς δαιτός. μυϑολογεῦται δ᾽ ὅτι διασπταοϑ εἰς 
αὐοὸ Ὁ} Τ᾽ τανων . συνετέθη, ,τάλι αὗσο τῆς Ρέας, αἰνιττοιδιίων 
ΤᾺ «α΄ ϑαδόντων σὺν μὔϑον, ὁ ὅτι ὧι γεωργ,01: θρέμματα γῆς ὄντες, 
σιωυέχεαν τὲς ξότρυς.. αὶ τῷ ἐν αὐτῷ Διονύσϑ τὸ Μέρη ἐχώδισαν 
εἰ π᾿ ἀνήλων᾽ ἃ δὴ παλιν ἣ εἰς αὐτὸ σύῤῥάυσις τὸ γλεύχες σὺυ- 
γἤγαγε ἐλ, σῶμα δὲξ ουτῶν ἀπετέλεσε" χ4) ὁ οἷὖδα τ ἸΠοιη- 
τὴ δὲ μὗϑθ», ὡς φεύγων ποτὲ τὴν τὸ Λυχύργνε ἐπιβελίω θεὸς 
εἰς τι ἐν Τῆς. ϑαλάττης, εἶτα ἡ Θέτι: αἱ τὸν διέσωτεν . ἐμφα- 
νὴ τὴν διάνοιαν ΠΕΣ τισῆναλ μδὺ γαίρ εἰσιν τῇ Διονύσε αἱ ἄμ- 
πέλοι. τότων δὲ δ Λυκὅργος τρυγητὴς ὧν. ἐσχύλευσε "ἃ ἀἄπε- 
κόσμησεν " εἶτα ὁ δινθυ ϑαλάοξη μιγεἰ5 , ἄσφαλως ἀσόμέϑης 
χευσοχόμης δὲ Διόνυτος λέγεται, διὰ τὸ τὲς ὀινιζορδιύας ἐνθρώ- 
τὸς τὴς κόμης ἐτιμελείονζ τὴς ἑαυτῶν 9 ἢ ἀρὰς ἐντεῦθεν ΧΕΙ 
ἥπιι (λάζας . καὶ ταύτας ἐμμένειν" πονλοὶ γὸ μεϑύοντες " μό- 
γον ΤᾺ τριχὼν ἐπιμελόμδιηοι ᾧ ξανϑίζοντες φαίνονται, αἀνλοὶ χαὶ 
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ζιυφίοις ἑχυτὲς οἷ δαδιδόασιν ἀτοπτήμασι. φρόβλας. δὲ. ἔπεὶ 
ὅταν βλωξανωσιν αἱ ἄμπελοι. σύθσιν ἀυτῷ " ὃ ὅταν μένωσι 
χλὰν ῷ χλαδεύεων ϑρασὺς» ὅτι ἀνιαδ εἰς οἱ θ,νω Θ᾽ ἔγτες Α ἧς-ἔον δὲ 

ὅτι ἐννύχια, τῇ Διονύσῳ ἐτελδντο τὸὰὶ μυστήρια ὥρας αλγιγμα, τὸ 
δεν τὰς πίνοντοις ἐπιχρύπτειν τὸν δΙνΟν.9 κὶ μὴ εἰς ρδπτον ἀοη- 
μονεὴν χωμὸ ἄζοντας " ἢ καὶ διὰ τίω «τοδίω τὸ ταμιέυεονζ τὸν δ1- 
γον, ᾧ χρύπτεαϊ. ὡς εἰς πταλυίωτιν , διὸ καὶ ὀιχυρὸς Διδιυτίθο 
ἐλέγετο. ᾧ τοὶδε τὸ ἱερὰ τῷ Βάκχῳ αἱ δ) ᾿Αμητῶν γιωαῖς- 
ψες ἐν νύ χμχι ΧΤ νόμον μάλιτα πάντων τελῦσι" στεψάμεναι κιοσὃ 
μελαμφύνλε κορύμξοις ὦ βοτρυώδεσι χαρποὶς, Φ ἐυοΐ. ἐυὰν, ἄνα- 
χράζυσαι. τυῦτχ δὴ τὰ ἐπὶ Διονύσῳ ἐνθυτιας ικὰ ἐπιφωνήματα, 
ἴὸ ̓ δῇ ἥσεις ὑμνητιρίες εἰς αὐτὸν τὸν "Εὐυΐον Διονυσον δι᾿ ὅλης 
γυχ » ἐξελουνόμδυσι ὯΝ χρρέυσ σαι “Ὡροέπεμπον . ὡςε ῳ» τότῳ 
κ᾽ τὲς Θράχως ἄχειν αὐταῖς, ᾿ὶ τὰς Ἴνδες, καίτοι καὶ αὐτὲς κα- 
σύχ ὃς ὄντας τῴ Διονύσῳ. » πάνυ ὁργ ἷζον τοις αὐτώ. ὁ δὲ Τεω- 
γ4ΦΘ. ῷ ἱερὸν εὐ Ραμ λέγει Διονύσ ταὶς γιωμξὶ τὰ ᾿Α μνιτῶν, 
ὅπερ κατ᾽ ἐμαυτῦν ἀποτεγάζασωι, αὐθημερὸν πάλιν πγὸ δύσεως 
ἡλίμ στεγάζεσιν.». ἑκόάςτης Φορτέον ἐπιφερέσης ὅπερ ἐὰν ἐχπέσῃ Ν 
διαστῶσι μανιωδῶς τίω Φέρασαν. Φασὶ δὲ νῆσον ᾿Ωχεανίαν εἶναι 
μικρὰν. 5 πάνυ πελαγίαν ἣν ὀικὥσιν αἱ τοιαῦ ταῦ γυιυαῖκες Διο- 
νύσω κατεχόμεναι “ εχ ἐπιβαίνες δὲ ἀνὴρ τῆς γήσε . αν αὐταὶ 
τλέοσι αἶα τὸς ἄνδρας. οἷ κοινωνῶσωι αὐτοὺς, ἐπανέρχονται. “ἔδὶ 
δὲ τῷ χελωνῶν Ἰνδῶν, ὧν τινῶν οἰνωτέρω ἐμνησθήμίω, τῦτο λέ- 
γέεται "ὅτι ὅτος ὁ Θηβαῖος Διόνυσος. αὐτὲς ὀλέσας εντις ἄντος 
ἰυτῷ δύο στήλας ἔστησε αὐδα τὸ τὴς γῆς τέρμα τοι : κα ἀυϑις 
χρίρων, εἰς Θήβας ἐπανῆλθε. ἐπανερχόμῆοον δὲ ἐκ τὸ πολέμε 
ὧι Καμυαρῆται δεζαάμἮοοι ἐξένισαν" ὦ ταὺς Λήναις, ὃ ὅδ᾽ ταὺς Βάχ- 
χα. σιμυεχ όφευσταν τὰ ἐκείνων Φορήμα τα 5 ζώματα δηλαδὴ χα) 
γεβείδας., ἐπὶ στήθεσι βαλόντες, τὸ ὑμνητιχϑν ὦ αὐτοὶ λόγιον 
τῷ Διονύσῳ ἐπιφωνέμδυον. ὡς εἶρητοι ». ἐυοὶ Βάκχε Φ ἐυὰν λέ- 
γόοντες.. ἰτέον δὲ ὅτι αἱ Βάχχοαι αἱ τὸ Διονύσε ὁπαδοὶ εἰς ἀμ- 
πέλες οἰληγορδνται . χαθάπερ ἃ αἱ «ροεερημῆδύου Βαοτάραι " τρο- 
Φοὶ γὸ ἀυτοι τῷ εἰς ΟΝ ἐκλαμβανομῆδε “Διογύσε" οὐ δὲ Διονῦω 
σιαχαὶ νεβεοίδες., τὴν Ἷ σταφυλὼν ἐν χρϑᾳ αλνίττονται πολυεῖ- 
δείαν" πολύχροοι γὸ χα αἱ γεξ ρίδες 5 κὶ ποιχίλωι τοὶς στίγμα» 
σιν" ἢ καὶ τὸ ἔὸν μεϑυόντων υὐσεμφαίνυσιν αγνεννές . δελοὸν γὸ ὃ 
γεβρος .» τὸ τῆς φυζαχινῆς ἐλάφι γεογνὸν , ὃ δορὰ ἢ νεβρίς “ ἢ καὶ 
διότι ποικίλοι τὸ εἰς νῦν, διὸ τὸ ἐυμετάζολον, ὁι μεϑύοντες " 

ποι- 
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ποικίλον δὲ ὦ καὶ νεβρὶ:. διὰ τὸ πολύςιχτον. φέρεται δὲ ᾧ ὕμνος 
εἰς αὐ τὸν τοιόσδε" 

Μέλπωμεν βασιλῆα φίλευϊον., ἐιραφὶ την 
Ἃ βροκομιῖν», ἀγροῖχον, ἀοίδιμον, ἀγλαύμορφον" 
Βοιωτὸν, βρόμιον, (αχχέυτορα, βοτρυοχ αἰτίων" 
ἘΑῚ ὁ ἐνόν; 7 ϑνόεντι αὐ μισεῖ νον γελόων τὰ " 
Διογειὴ 9. δίγγονον . διϑυραμβ βογενὴ.. Διόνυτον " 

"Ευΐον. ἐυχαίτην. ἐυάμπελον, ἐγγρετίχωμον " 
“Ζηλοῖον, ζάχολον ᾿ ζηλήμονα ὶ (ηλοδοτὴρα " 

ὝἭΜπιον, ἠδυπότην, ἡδυστοον, ἡπεροπῦα " 
(υρσοφόρον, Θρήγχα. Θιασωώτίω, ϑυμολέοντχα “ 
Ἰνδολέ]. ἱμερτὸν, ἰοπλόχον, εἰραφιώτίω" 
Κωματ͵υ). κεραὸν, χισοτέφανον, κελαδεινόν" 
Λυδὸν, Δηναλονγ λαϑικηδέα., Δυτιμέφιμνον" 
Μύττη. μιαιόλιον. μεϑυδωτην., μυφιόμορφον “ 
ΝΝυχτέλιον. γόμιον. γεββρώδεω (7). γεβειδόπεπλον," 
Ξυτοβολον, ξυνὸν, ξενοδώτην», ξανϑοκάρηνον" 
᾿Οεγίλον : ὀβειμόθυμον : ὀρέσ'κιον : ἐρεσιφόιτην" 
ΤΙΠυλυπότην 9 πλαγκτῆχα» πολυτέφανον , πολύκωμον" 
Ῥηξ!νο0) ῥάδιον, ῥικνώδεα,, ῥηνοχιορὴῆα. 
Σκιρτητὴν, σάτυρον, σεμελη υέτην, Σεμελῆα" 
Τερτνον 5 ταύρω ΤΌ Τυῤῥηνολέτην, τα ὑμηνιν" 
Ὑπιοφόθίω, ὑγς ὃν. Ὕμενηϊον. ὑλήεντι" 
Φγρομανὴ 9 φρικτὸν, φίλομειδέα., φοιτχλιώτην" 

Χρυτόκερωνς χάθλεν τοι 5 χαλίφρονα., χρυτεομίτρηγ. 
Ψυχροπλανῆ, ψεύτεν, ΠΝ ἢ “Ψυχοδαϊκ τήν" 
Ώρμον 9 ὠμησ᾽ Τὴν 5 δ εν. Προφοῦ; ὠρεσίλοιπον" 

ἐρίβρομον δὲ Φροτέτι: ᾧ ἐρμβρεμέτην ΦΡΟσ' αγνορεύασΊν ἢ διὰ τὸς 
ΤΡ μεθυόντων χραυγαίς  διο᾿ καὶ Βίκχϑ- ὡς ἀπὸ τὰ βάζειν λέ-- 
γέται" μῦροσ Ἄγ Φϑ ἐν τος τὸ Καὶ στο χ εἰ διὰ πλροναὰ τρανὰ ὑτητος 
φωνῆς. ἢ διὰ τὸν βρόμον, ὃν ὁ γλευχάζων δι δινος ποιξὴ πνευματἕ- 
μδυ(θ-, καὶ ζέων" Σάτυρον δὲ , ὡς ἐξαρχον Σατύρων ». τῷ τ 
σαϑη σάϑυρθΘ. ᾧ Σάτυρθ.. τὰς δὲ Σατύρυς λέγοσιν εἶναι ποι- 
εδύας [Ὁ χο: εὐτὸς ἀυτῶ" ἀΐλοι δὲ Θ᾽ εὐως τινὰς δαίμονας δὲ τῦν 
αν) τὸν Δώτυτον ᾿ “δὲ δὲ τὸ φανιῦ τοι τὰ λέγετχι " Φαΐλος, 
ξύλον ἐπίμηχες ἦ1, ἔχον ο τῷ ἄκρω σιχύτιγον αἰδοῖον ᾿ὀξηρτημές 
γον. Ἰστατο δὲ ὁ φαΐλος τὼ Διονύσῳ, κατο τὶ μυστήριον. Πή- 

γάσος δὲ ὁ ὧκ Τ3 ᾿Ελευϑήρων, ( ἘΛΝΒΝ ρ δὲ πόλις εἰσὶ 
2 Βοιω- 

ἍΨἤ 
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Βοιωτίας ) λαβὼν Διονύτυ" τὸ σεμνὰ. ἀγάλμωατω 3 ἧκεν εἰς τίω 
᾿Αττιχίώ" ὅι δὲ ᾿Αττιχοὴ ἐκ ἐδέξαντο μῖ; τιμῆς τὸν δον" ΠΥ 
ὅχ. οἰμιοϑέ γε αὐ τοὶς τ ῦ τοι βυλευταιδύοις ἀπίβι, : μηνίσαντος 

τὸ δεῖ, γότος χατέσχηψεν. εἰς τὰ αἰδοῖα τ ἀνδρῶν » χα) τὸ 
δεγον αἀνήχεςον ἣν. ὡς δ᾽ ἐπεὶ τον Ὅρος τίω νότον κρείττω γε- 
γομδύΐω παση: μαγγανείας Φ τέχνης » ἀτεσταλησαν ϑεωροι μ᾿ 
πηϑδῆς. δὶ δὴ ἐπανελϑ όντις ἔφασαν ἴασιν εἶγαν μονΐω ταύτίω 
εἰ διὰ πάσης τιμῆς ἄγοιεν τὸν Ὅὅεὸον. ,“ὐϑόμνημα ποιδρῆνοι τὸ 
πάϑυς. ἴσως καὶ ὅτι παίδων γδυέτεως αἀτιος ὁ θεός" ἡδονὴ γὸ νὰ 
᾿ΑφΦροδσια. πεισθέντες ὃ ὧν τοῖς ἡγγελμῆδοις, οι ᾿Αϑηναῖοι,. φαλ- 
λὲς ἰδίᾳ τε τῷ δημοτίᾳ κατεσιχέυασαν " 14) τὅτοις: ἐγέραιρον τῦν 
Θεόν. ̓ μέϑη ὠξανίστησι τοι) (ὃν ΞἸΙΦ, ὃ Λάϊος ἐκδὺς ἑαυτὸν μέ- 
Θϑη.. εἰς Τε βακχεῖον τέσων ἐφύπυτε παλὸχ. ἄνλοι δέ φασιν ὅ}, 
᾿Ασύρης τις. ἢ» αἰδοῖον ἔχων αἰλχιρον.» αὶ ἐχ ὁ Τ᾿ ήγγασος" ᾧ τοῦ 
εἰδόιῳ ὁμοιῶσι γιὺ Οἱ αἰμοι δερμάτινον, : καλῦσι φαλληταρμον" ἊΝ 
τῦτο ἶχον ὦ», τοὶς Διονυσίοις ὃ Φορϑντες. οὖ παιγνίοις ἑόρτα- 
ζον. ὦ οἷδε μδὲὶ τὸ Θηζαίν. Διονύσε' τοσαῦτα. «(δε δὲ τῷ Ζα-. 
ρέως ταυτὴ μόν εἰρήϑϑω. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΚΕΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΈΣΠΑΣΜΕΝΩΝ. ΤΟΝ 
ΔΙΟΙΝΥΣΟΝ. 

[Π|Ερσεφόνη οὐυνᾷ τὴν Ζαγρέα Διόνυσον ὧμ τῷ Διὸ: συκχλαβᾶσα 
: ΤΎΡΑΝ τ: το , ἘΠ Ὁ - (ἡ: ) Ι 
οὐ τόν. τ τὸν )δυνηδ ἐντὰ 5 ὅι Τιπᾶνες ( δαιμόνιοι δὲ. τήξεις 

Ἵ ἀυτχιι } φϑονήσαντες τῷ Διονύσῳ , ὡς ὧκ Διὸς ἔχοντι τυ οδυνη- 
σιν5, δικαταράττυσιν αὐὐτίν . ἄννοι δὲ λέγεσιν. ὅτι χκαΊ᾿ ἐτέϑεσιν 
ἧς “Ἥρας διετσπάσϑη σὺ Ω Τήάνων ὁ Διόνυσος .. καὶ αὗτα δὲ 
ΤΡ διεσπσασιδύων ϑεῶν, ἄντη ἡ «ὁδὶ τύτων ἷς σοφία . ὥἔριὶ δὲ ΤᾺ 
τερικεκομ δι ων ἔδεμία Ἴ1ι: φαίνετχι ἡμὶν ἱτοοία. ἢ δι: ΤᾺ Τι- 
γάντων, ὅτοι γὰρ πολεμῆσαι ϑέλοντες τοὺς δ εοὶς., δι δὲ θεοι ἀ ν- 
τισρατεοσάμδυοι, ἐπολέμησαν ᾽ὶ κατέκοψαν αὐτός . ὕγχερον δὲ τὰ 
Διὸς κὶ τὸν κεραυνὸν ἐπιπέμι ψαντος αὐτοὶς νἡὦ κατοφλέξαντος - 

ἘΕΡΙ ΔΙΟΣΕΟΥΡῬΟΥ: 

Ἰόσκουιρο; Κάτωρ ὦ ΤΙολυδεύκης ὑιὸ, Τυνδάρεω χῷ Δήδας . 
ἰδελφοὶ δὲ ᾿Ελένης. οὐ τῇ ΔΛακωνιχῇ τραφέντες . ἐπιφάνειαν 

᾿ὰν, δι ἐπὶ φιλαδελφία ϑρυλλᾶνται », καϑὰ χ δὶ ᾿Αχτορίωνες " 
κὗξι ἀρχὴς. ὅτε αὗξα᾽ ἄνν τινὸς ἤρισαν" μυήμίω δὲ αν)- 

Εν Ζεὺς θέοί βυλόμδὝιος τὴς κοινότητος , Διδύμυς ὀνομάσας. εἰς δ 
τὸ 
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σὺ ἀυτὸ ἀμφοτέρως ἾΝ ἡστεν.. Οὐ τοῖς ἄστροις" λέγονται! δὲ ἡ Διό. 
σχοροι δίχα τῷ Υ,, ἐφ᾽ ὧν τὸ ἐτερύμερο! ζώυσιν . ὠντὶ τῇ πάρη 
μέραν" ὡς μιὰ μι. τεσδνᾶναι οἰ μφοτέρε τ" τῇ ἑτέρᾳ. δὲ. ζῆν. ἡμισι εὖῦ- 
δὴ γὸ τῷ ΓΙολυδεῦχε: τὸ τῆς. ἀθανασίας ἀΐδιον 5 τῷ Ὡρὸς ἡμέραν 
ϑανάτῳ᾽ οὐ ἢ συγκα ταχρύπτεται τῷ ἰδελφώ. ὅτω δὲ ω τὸ σιωε- 
χὲς τὸ ϑανάτε τῷ Κάτστορι, τῇ ἐφ᾽ ἡμέραν ζωῆ᾽ ὁπηνίκα σὺ- 
γαναῦ αν "ετ, τῷ ἀδελφῶ." καὶ ταῦτα παρατενδέντο ὃ ἕν παρ᾿ ἕν. τὸ 
ἑτερήμερον αὐτοὺς ὀξήςτουταν . οὐ Ἴπεται δὲ; φασὶν, ὁ μῦϑο: ταὺ- 
τὰ 9 εἰς τὲς οὐ ἕρανῷ διδύμες" ὃς ὁἱ ἄυτοὶ λέγοντα! εὔγι Διος 
σι κθροι" δι γλοσμδνοι. μῆν (δὰ χτ "γῆς . δοχῦσιν διον τεσνάναι" ἀνατέλι- 
Ἅοντες δὲ, (}» λέγονται. ἕτεροι δὲ καὶ πάνυ πιδαιτὼς νοῦντες τὸ 
ἑτερήμειον ἐπὶ τῶ, τὸν μδὸ, τὴδε ζῇ,» τῇ ἡμέρα, ὡς τῷ ἑτέρᾳ τ 
νεκροὺς ὄντος " τὴ δὲ ἑτέρᾳ τὸν λοιπὸν . ὡς θατέρῳ τεθνεῶτος " εἰς 
τοὶ δύο κατ ἔρανον ἡμισφάϊδλα τὰς Διοτχέρες αὑπονοῦσιν" ὧν 
ϑιάτερον μὲ » αὐσέρ γῆς ἀεί δι" ϑατερον δὲ, ὑσὸὺὸ γα. ὅπερ 
ἀνατρέπων δ [παρα βάτης ὲ Φητὶ» ὡς ἐκ ἔχεν: λόγον εἰρῆχο Διο- 
σικῴρες παρ᾽ Ὁμήρῳ τὰ δυο’ ἡμισφαΐφια τὸ παντύς " δια τὸ 
αἰναιπλ δ ἡ τον τῆς τὸ φωτισμ φησὶ παφαυξήσεως ἐν ἑκάστῃ ἡμέ- 
ρᾷ 7 δδὲ ἐπινοῆσαι βάδιον πὼς ἐςιν ἑκάτερον. ἀυτίω ἑτερήμερον. λέ- 
γε; δὲ μᾶνλον τοὺς κύκλοις ἐφαρμόζειν τὸ ἐτερήμερον τοὶς τε ἀἈ- 
Λοὶς ». χο) τοῖς τροπικοῖς. χα Ἰαῦτοα ἐδὺ Ἢ ἀνληγ ορίαν ΛΒ 
ἱστορία πολλὰ τὸὺς ,Διοσικέρα: σεμνύγε: " τὸ δὲ ΦἘῈ ὡδ- δυέοζ 
ἀὐτὲς.. 77. γεωτέρων ἔς πλάσμα, κέιμενον ᾧ «»«' Λυχόφρον " 
ἽὍμηςθ» δὲ Υ “δεν τοι ΤῊ» μυϑολογ εἰ .. ᾿Εριφος" δὲ! λόγιθ» ὦν΄ 
ἡ αὐτὸς αἰνγρν χήνενα, λήηρεν ωὡὰ Δευκά τε καὶ μεγάλα τὴν. Δήδαν: 
. 

τεχεῖν,. δ Φ ὦ» ὁ ᾧ ἐν τῇ Ἰλιάδι χεέμῆθοι Διόσικϑροι.. 

ΠΕΡῚ; ΔἸΤΉΓΤΩΡΟΣ; 

ΔΑΝ το; ὅ. Κύπρε βασιλέυς . παρ Ὁμήρω " αἰνλὰ" προ. τότ᾽ 
͵ 

Κινύρας ν. ὥσπερ κεῖται οὐ Ιλιάδι. ἐβασίλευσε" τότε δὲ 

μηκέτι ὄντος, Διήτωρ δοχεξ βασιλεῦσαι. 

ΠΡΡΕ ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΓΘῚ ἽΠΗ͂ΘΥς: 

Δο ὑρετος ἵππο:, ὁ ᾧ Ἀὐτδμ Δ» ̓ξύλινΘ." ὃ » Ἔτειός. χα 
τεσιχέυατε , ᾧ δι᾽ ἼΛων ἐπορϑήϑη. Μοὶ γὺ ὡς ὁ! 

᾿Αχκιοῦ ἐμβάντες εἰς, ἀυτον, τανε δ βοή θΣ τί Τ ρόιαν» τὸν. α1- 
μον γ᾽. τινὲς δὲ, ὧν καὶ Στησίχορος 9 ἑκατόν" ἕτεροι δὲ, δώδεκα" 

Μενέλαον. Διομήδίω,, Φιλοχτήτίω . Νιίηριόνην. Νεοπτόλεωον 
Ἔνυ- 
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Ἔυρ ύπυλον . ̓ Ευρυδάμαντα : Φείδιτ πον ἡ ΔΛεοντέᾳ ̓  Μέγητα , Ὁ. 

δυοσέα. ὦ Ὁ Ευμηλον. εἰ δέ τῶθ᾽ ὅτως ἔχει; πὸ ὄσιν ᾿Αν])κΆος. 
ὃ φθάτας ἐμνημόνευτεν ὁ ποιητής. ἱστέον δ᾽ ὅτι κὶὶ Τροίᾳ τρὶς 
ἐπορθηϑη «Ὁρῶτον . διὰ τὸς Ἱππὸς τὰ Λαομέδοντος " δέυτερον ᾿ 
ματέδρα μον. παυτῖω, αἱ ᾿Αμαζόνγες; ὡς πϑ8 Φησὶ» “Ομηρίθ»" ὡς ἐπὶ 

ἘΠοιῴμυ τ᾿ λϑον ᾿Αμαζόνες ἀντιάνειρα. τεἦτον ἣν δι Ἑλφίω 
πορϑηϑεῖσα » τελϑίω; ἠφανίοδπη καὐυτῆν 5, πἰῶ Τρόμαν ἔλεγον, 
εἰς ἡ ἱστοοία» μὴ δύναοῦ ὦ Ἕλληνας πορδῆσοι , εἰ μὴ τὰ οστὰ 
τὸ Πέλοπος ἐνέγκωσ ᾿ ὦ τὸν ὗιον ̓ Αχιδλέως Νεοττύλεμον "ἢ 
τὸν Φιλοχ τήτην᾽ διὸ ὦ ἤγαγον ἅπαντας. Φιλοκτήτης ῃ: ἰντισ τὰν. 
τὰ ἀυτῷ ΤΌν ᾿Αλέξανδρον ὡρο πτει τοξεύσας αὐτὸν. «πρῶτον 

μὸν, Ὁ λαιᾶν χρχ. εἶτα τὸν δεξίον δυτὴ ὀφϑαλμὸν ἐκβαλὼν, 
5" τολτον τὲς πόδας φυλῶν; ΚΕΝ τὸ δ᾽ ἀληϑὲς αϑὴ τὸ δυ- 
ρε(5. ἵππϑ, ὅτως ἔχει ἵππον κατεσχεύαταν ξύλιον. ὩΣ ος '“μέγε:- 
ὍΘ. Μετεωρότερον ΤΩ πυλὼν. ὁ πὼς μὴ ἑκλχόυδοος εἰσέλθῃ ἀνην᾽ 
αὑφερέχη τ τῷ μεγέδεε. δι δὲ λοχαγοὶ ἐχάϑηντο οὖ κοίλῳ χω- 
δίῳ πεθὶ τίυΣ πόλιν, ᾿Αργείων λόχθ.υ ἐχολεῖ τὸ .ὦ μέχρι 
τὸ γιὼ σώζεται τὄνομα. . αὐτέμολιθ. δὲ ἐλθὼν ὁ Σ νων εἰς .1- 
ἍΙΟν. φράζε; τοὺς Ἰλεεῦσιι εἰσαγεῖν τὸν ἵππον, “ροιδείς κὲ τὸ 
μὴ εἰσελθν τὲς Ἕλληνας ᾿ ὅ ὑσαχόσαντες οι- Ἴρῶες, ὦ τοὶς 
πύλας καθελόντες, εἰσάγασι τὸν ἵππον. ἐυωχ ϑμϑύων δε ἀυτὼν: 

ἐπεσέρχοντα! ὃν ἜΝληνες  ᾧ ὅτως. ἑχλω: ἡ Τρόια- 

ΠῈΡΙ ΤΗΣ ΔΡΥΟΙ͂Σ ΤΗ͂Σ ΔΩΔΩΝΑ͂ΓΑΣ ΚΑΙ' ΤΟΊΩς 
᾿ ΛΕΒΗΤΟΣ. 

γ᾿» πόλις Μολουτίδο:;, “Φ τῇ παλαιᾷΏ. Ηπείρῳ χωμέ- 
"5 ὡς ὁ Τῷ ᾿Εϑηχῶν κατα γξαφεὺς δηλοι" ὃς δὸδὲ αἀρέσκε- 

ταὶ τοῖς εἰ πδσιν οἱ τὴν Θεαιρωτικΐω καὶ Ἂ Θετταλικίω " ᾧ εδ ἔτε- 
ροΙ ο Ὑτερβορέῳ Τὴς Θεασρωτίας ἰυτὰὴν τιδέατσιν. ἔνϑα ἣν ἱε- 
ρὸν 1Δ' Δωδωναΐθ Διὸς, Οὐ ᾧ ἵστατο δρὺς ἱερὰ ἀυτᾷ. ὦ ο» ταῦ- 
Τῇ ἣν μαντεῖον. γιωσικῶν ϑσὼν “ροφητίδων ῳ ἠκδΨ ὁ Ζεὺς 
ἐλέγετο ἐτισκιίζειν κ, μαντέιαν διδόναι τοὶς χρήζωσι μαντείας : 
ἊΝ δὲ αὐτία Τὴς ἀφ ΘῈ]: ἐςιν αὐτὴ" Δία, ἢ ἤτοι τὸν ἀέρα. ζωῆς 
αὐνοι αὔτιον. τίω δρί πάλαι ποτε χρηματίσαι φασὶν, ὅτε οἱ ἀν- 
Δ)ρώ ΤΟΙ δρυχάρποις ἀπετρέφοντο. 'διο ῶ ΟΦ. ὃς, ᾽ὰ δρὺς λέγεται 
«δα, τὸ φαγεῖν. διὰ τόνυω ταῦ τὰ τῷ Διὶ τίω δρῦν αἰγιέρωσιαν» 

7 ζωοτρύφον Φυτον. τῷ “ζωογόνῳ ἣν δὲ καὶ σρὸ Τρόιας ἱερὰ τῷ 

Δ εἰσίεσαν τοιγαρδν δι μαν)ευσμῆνοι μι τω) δρὺν . τὴ ἐκι- 
γεὴ- 
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γε τὸ ἡ δρὺς δῆθεν. Φ λοιχον ἐφθέγγοντο αὐ γιυωκῖχεςς λέγυ- 
σῴμ ὅτι τάδε λέγε: ὁ Ζεύς. ταὐτίω τί δρυὼ “Σοφοχλὴς οἷ 
πΠ ως; πολύγ λωρσόν φησιν. ὡς πολύφωνον. δια ὦ ἀῶ 
μαντευομδύίω. ἕπεροι δὲ ἰΝληγ ορᾶντες τίω Δωδωγίω, τίω 
φασι» ὦ «ἶϑο' τὸ δὼ δωσω" ὡς δοτείραν» κὶ ἀνησίδωρον, ᾧ Ἔμῳ 
μον» οἱ δὲ ἀυτοὶ φυσιολογικὼς ἅμα ᾿ὶ ἀνατιϑεικῶς φασὶ. Ζεὺ 
να Δωδωναλε " ἐχεῖνο δὲ , διὰ τὸ ἀνα " ᾧ ἄλλως " Δωδωναΐος 
Ζεὺς Ιὶλιάδος 1 - Ζεὺ ἄνα, Δωδωνγαλεγ ἐν χωείῳ ἐμ Ὕπερβο- 
ρέων τῇ Δωδώνῃ τιμώμενε. ὧὦ Θεσιορωτίᾳ. Δευχαλίων γὸ» 
μμετο τὶν ἐπ᾿ ἀυ]ὃ “ἡυσμδοον κατακλύσιμον » εἰς τίω Ἤπειρον ἐ- 
μαντεύετο, ὧν τῇ δρυΐ" τελιάδθ. δὲ ἀυτῷ χρησμὸν δύσης 5 χα- 
φοικίζε; τὸν τύπον; σαυαθ; ροίσας τὲς περιλειφ ὃ ἑντὰς οἶπὸ τὸ χα- 
ταχλυσμᾷ. χα) ἀπὸ τὰ Διὸς ᾿ὶ Δωδώνης μιὰς Μ᾿ Ωχεαγίδων, 
“Δωδωνίω τω “χώραν Ὡροτηγθρευσεν" ὡς Θρασύξελος» ὰ ἰν 
σδωρος ἡστορῦσι" τὸ ὅ περὶ τὰ λέβητος, τοιδ τύν θην " τῇ 
Δωδώνῃ ἣν ᾧ τὸ πεοὶ τὰ Ἀέδητος" ὅπϑ ὦ ὕψε: τοὶ ἵσ'τατσῃ 
ἀνδοιὶς βαστάζων ῥάβδον " καὶ παρ΄ ἀυτὸν λέβης τις ἵστατο. δὲ 
ὃν μαντευόμῆνοι ἤρχοντο ; τὸν τύπον τὥτον ᾿ὴ ἥυχοντο " ὅτε 
ὃν. ἤϑεκε χρησμοδῆσωι ἀυτοὺς Ὁ Θεὸς Ὁ ἀνδοκοὶς ἐχείῖνος ἔπῦλε 
τῇ ῥάβδῳ τὸν λέβητα" Εἰ τὰ ἤχει ὃ λέβης . ὦ ὦ τὲ λέβητος, 
ἤχύς τις ἀπετεὰ εἴ τὸ ἐναρμόγιος " κὶ ἐνεφορᾶντο αἱ πσροφήτιδες᾽" κα 
ἔλεγον ἃ ἀυτυὴς ὁ δωίμων ἐνέβαννεν. 

ΠΕΡῚ ΔΩΡΓΠΠΗΣ. 

ΔΑ είπτη, ἡ μήτηρ ἿᾺ ᾿Ομοτρότων ν ᾽ᾳλ Ομείν γιωή. ὡγό-. 
μαστῷ δὲ διὰ τὸ σο λῃστῶν ἀυτίω ληφϑεσαν ἐπθ 

Θράκης δοθῆναι ᾿Αγίω τῷ ἱερεξ τὸ Δηλίῳ ᾿Απόννδωνος . ὠντὶ 
τὸ ἵππὰ δῶρον. 

ΠΕΡῚ ΔΑΜΑΣΤΟΥ ἘΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΥῪ. 

ΔΑλμέστης Σηγνετεὺς . σύγ'χρονος Ἡροδότϑ, χρονογυριίφος ,. γέ. 
γραφε αδξκ' β ο Ἑλλάδ, γ»γυομβύων " περὶ γονέων κὶ Ὡγο- 

γόνων ΤἌ εἰς Τ΄λιον σήρατευσαμδύων βιξλία δύο" ἐθνῶν κα τοῖς 
Ἄογον» "ἃ πόλεων" κὗδὴ ποιητὼν ᾧ σοφισὼν 9 καὶ ἄδλχ . γέγονε 
δὲ ἙΝλανίχε μαϑητής. 

ΠΕν 
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ΠΕΡΙ ΔΑΜΟΚΡΙΊΟΥ. 

ΓΑ αἴ νι ἰστοριχός " ἔγραψε τακτικὸὶ ἐν δυσὶ βιξλίοις ᾿ 
᾿ [ ἤ Ὁ» 

πεοὶ ᾿Ισδωίων. ᾿Αιϑιοπικίω ἑστοθίαν " ἃ ἀἄννα. 

ΠΕΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ͂ ἸΛΙΕΏΣ. 

ΔΑ Ἡμήσρμος Ἰλιεὺς ἱστορικὸς , Ἔγραψε ρωϊχὰ ἐν βιβλίοις 
7δ᾽ 

εἰ Κοσί. 

ΠΕΡῚ ΔΑΜΟΣΤΡΑΎΡΚΟΥ. 

Ἄ Δμόγρατος ἱστορικὸς. γέγραφεν ἁλιευτικαὰὶ ὧν ξιβᾺλίοις εὐκο- 
᾿ σι. καὶ πρὶ τὴς ἐνύδρα, μαντικῆς .,4) ἕτερα σύμμικτα ἐχιό- 

ς “ 

ἐὗια ἱστορίας. 

ΠΕΡῚ ΔΙΔΥΜΟΥ. 

Ἄδιαμο ᾿Αλεξανδρεύς. ἔγραψε καὶ γεωργμικὰ ὦ» βιβλίοις κέ. 

ΠΕΡῚ ΔΙ ΚΠ ΤΩΣ. 

᾿ΠΆ Ἰἴχτυς Κρῆς ΚνωώσιθΘο,, ὁπαδὸς ᾿ἰδομενέως “ ὅτος σιτιωέϑηχεν 
ἐφημεοίδα τὰ Τρωΐϊκῷ πολέμϑ. παρῶν, ὥς φατιν. οὐ δε 

βλίοις ἐννέα, γράμμασι Φοινίκων. οἷς τύτε τοᾶσα, ἐχρῆτο ἡ ἙᾺ- 
λάς" διηγεῖται δὲ ἀχειβὼς ὅσῳ “ἙΝαησι καὶ Βαρβάροις ἐπράχθη. 
14) τὸ μὴ οὶ τὸ Οδυοτέως ἤκεσεν, ὅσα ἐπράχϑη ἐκείνῳ 
οπόντος" τὰ δὲ παρὼν. ὁρὼν καὶ ἐχύων, συωέγραψε. Ἴ6τα ἱστορία ἐυ-- 
εέϑη ἐπὶ Κλαυδίε᾽ ὅι δὲ, ἐπὶ ἸΝέρωνος βασιλέως Ρωμαίων. τῆς 
Κρήτης σὸ σεισμδ χατενεχ είσης 5» τὸ πονλὼν μγημείων ἀνεωγ»- 
ϑέντων. ὧν ἑνὶ ἕυρητο γεγραμεδίον (ἰ( λίον γρώμμασι Φοινίχων.. 
“ῶ μεϑερμηνέυθη ὧν τὴ ΔΊτικὴ γγλω], πεμφϑὲν τῷ ξασιλεὶ. 
5. τῷ «οροςάγματι, Σεπτημῖνος τις Ῥωμαδος, σοφὸς ἑκατέραν Ἰΐω 
γλῶτταν, εἰς τίω Ῥωμυϊκίω) φωνίω μετήνεγκεν. 

ἽΠΕΡΙ ΑΙ ΒΟ ὁ 

ΟΝ Ιύδωρος Σικελιώτης ἰσορικὸς., ἔγραψε (ἰ(λιοϑήχίω., ἐπὶ 
ἐκ ᾿Αυγόσυ Καίσαρος. ἔςι δὲ ἱπσοοία Ῥωμαϊχή τὲ καὶ ποικίλη 
ὧν βιβλίοις τεοσαράχοντα. 

ΠΕΡῚ “ΔΙΟΌΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΘΙ: 

ας Μιλήσιος ἱσορικος, σιωέϑηκε τὰ μῖ; Δαρᾶον ΟἿ 
βι- 
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βιβλίοις πέντε" περλήγητιν ὀικερδύης. ΓΓερσικα, ᾿[ώδι διαλέκτῳ" Ἴρωΐ- 

ΓΙ ᾿ . Π Ψ' Π « ᾽ 

κὼν (ἰβλία τοῖα" μυϑικά" κύκλον ἱστορικὸν ἐν ξἰβλίοις ἑπτώ. 

ΈΡΤ ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ. ΤῸ ῬΌΔΙΟΥ. 

[ ᾿ τ ΑΝ ἤ 

ἸΤονύσιος Μασωνίᾳ, Ῥόδιος 9 ἢ Σάμιο:  ἡστορικός" γ ἔγρα- 
. ) “ “7; ᾽ Ἷ Ἐ ε 

φεν ἱστοσίας τυπικας (ἰ(λία ἕξ’ ὀικεμδύης «ὐδιήγησιν" ἧτο 
τὸ ’ . 2 

ρίαν παιδευτικὴς βιβλία δέκα. 

ΠΕΡῚ ΔΙΏΝΟΣ. 

ἴων ὁ Κάσιο; χρηματίσας, ὃ ἐπίκλίω, Κοκήϊος., οἱ δὲ . 
- ε ᾽ν ᾿ ᾿ 2 ’ Φ 

Κοκχηϊανὸς, ΝΝιχαεὺς,, ἱπορικὸς. ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρα τὰ Μα- 
.» ς ᾽ ϑ “ ἣ 

μμαΐα:. συωέϑηκε Ῥωμοΐκίω ἱστοοίαν ἐν βιβλίοις ὀγδοήκοντα. διαι- 
[] ν τ ε ἴω] 7 τ 

ρᾶντια δὲ κ᾽ δεχόδας, ὥστερ νὶὶ τὸ Παήαβιν8 Διβίμ" ΓΓερσιχὼ 
απ ες , ᾽»» Ὁ Ὁ ἢ 

Γετιχώ- ᾿Ενόδια" τὰ χῦὺ Τραϊανόν " (ἰου ᾿Αῤῥιανδ τὸ φιλοσοφϑ. 

ΠΕΡΕῈ ΔΩΡΙΔΟΣ. 

ΑΥΝ ἱστορικὸς, ἔγραψεν ἱστορίαν ΔΛιβυκίω), καὶ ΤΙερσικίω"" 

ΠΕΡῚ ΔΕΞΙΠΠΟΥ. 

ΔΑΕξστθ., Κῶος ἰχτρὸς) Ἱωποχράτες μιαθητής" ἔγραψεν ἰα- 
- “ ͵ ᾽ ΄ 

᾿ς πορικὸν, ΟἸΟΛίον ἕν" ὦ “αὖδέ ορογνωσεων. δύο. 

ΠΕΡῚ ΔΗΜΟΚΗΔΟΥΣ. 

Δ Ημοκήδης ἰατρὸς Κρωτωνιάτης 9». ἔγραψεν ἰατρικὰ βιβλίῳ δέχᾳ. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΣΚΟΡΓΔΟΥ͂. 

ΔΑ ἰοσκορίδης ᾿Αναξαρβάς ἰατρὸς (οτανικὸς . ὁ ἐπικληθείς Φα- 
κὰς, διὰ τὸ ἐπὶ τὴς ὄψεως ἔχει» πολλὲς φαχὅς. σιυωϊὼ 

Ὁ ᾽ νΣ ’ 

Κλεοπάτρᾳ τὴ βασιλίοτῃ, ἐπὶ ᾿Αντωνίθ." γέγραφε βιβλία φὸν» 
Π Ι 

τὰ πάντα ἰατοικὰ περιβόητα. 

ΠΕΡῚ ΔΡΑΙίΆΟΝΤΟΣ. 

ΩΝ Ων, ὑἱδὺς ᾿πποκράτυς τῷ διασημοτάτι ἰχτρδ᾽ ἰατρὸς γα 
δ᾽. “ [ΑῚ «- ᾿ “Ὁ 

᾿αὐτός " ὃς Ῥοξάνω ἰάτρδσεν σιωοικᾶσαν ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ 
Μίαμεδόνων βασιλε. 

- 

Ἀ ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ. 

Δι μιανος. ᾿Εφέσιος σοφιτὴς ἀκυσ τὴς ̓ Δερατείδε, ἢ ̓Αδριωνξ" δ1ο:, 
φωθρὸς ἐφ᾽ ἡλικίας δοχῶν, νεάζεσαν ὁρμίων ἐγ ταὺς ΤΕ 5 

ἄνεχ τὰ τὸ " διο. χ9) διχανικϑ. ὑΣ 5 σοφι᾽ τικώτερος 5. σοφιττικὰ δὲ, 
δικαινικώτερος αῆεχεν. τὸ δὲ τὸ ἰγδρος ον τὴ ἀγορὰ ἦθος, 
ὁ πὰν οἰσπαζομένϑ χέρδος .. ὅδὲ ἐτιμνδντος τὸ δ ἅπαντος Ἅαμ- 
βάνειν ἣν " ἀναι' ὃ: ἀιϑοιτο ἀτορᾶντος, προῖκα τὅτοις θὸ μὰ 
ἑαωτὃ φωνίω. διδόντος" παραπλήσιον δὲ ἣν χἀν τὸς σοφιτιχοὶς 
7 λόγων" ὃς γ εἰοϑοιπο ἀπορᾶντας ὁ. νὑθεροθίων, χα) ἐϑυὼν 
ἥκοντας, ἠφίει: τὅτοις τὴν μιοδον τὴς ἰκροάσεως . μὴ λάϑοιεν 
δαπανωμῖῆνοι. Φροΐων δ᾽ ἐς γῆρας» μεδῆχε τὴν. αὐα'ϑόίω.. τὸ σὼ- 
μὰ ᾿κατιλυϑεὶς μᾶξνον. ἢ τίω γνώμίω). ἔτη (ὡς ἐδδομήμοντα ᾿ 

ΠΕΡῚ ΔΕΞΙΠΠΟΥ.: 

ὙΑΝῚ ΠΈΡΕΣ Δεξίππε" ᾿ ἘΓρέν»ιδε τ ᾿Αϑηνα 11Θ.. ῥήτωρ᾽ γέγονεν 
ἐπὶ Βανλεριανὃ 9 χα) Γαλιήνν» χα) Κλαυδίε. δευτέρϑ . Ὁ) 

᾿Αυρηλιανδς 

ΠΕΡῚ ΔΕΙΝΑῬῬΧΟΥ. 

Ἐλναρχος: Κορίνθιος βήτωρ ᾿ ες ΤΜῈῸ τὰ Δημοϑ ἕνας: ἐγκει-- 
ϑέντων " σιωέϑηκε Ἀόγες ἜΡΈΧΟΣ ὧν οἱ μδύ εἰσι δημ- 

͵ 

σίοι., ὧι δὲ ἰδιωτικοι.. ἑξήκοντα γος τοὶς ἑχατίν- 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΝΥΎΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ. 

Ιονὐσὶος ὃ ΜιλήσιθΘ.. σοφιστὴς ἐπὶ ᾿Αδριανῦ τὰ Θιυσνδι ἔν" 
ὑφ᾽ ἣ ἜΣ Σατράπης ἀπεφήνατο, ὁ ὅκ. ἀφανῶν ἐθνῶν" ὅτος 

᾿Ισαίς ἰκροατης γδυόμδιθ. ἶγδρος Ἀν φύσιν ἐρικηνδίον τος . τϑτὲ 

μἣ ἱκανὸ: ἐπεμάξατο" 4). Φ}0: τότῳ, τίω ἐυταξίαν “ὦ "οη- 
μάτων" χ4} γὰ δὴ ὦ τῦτυ Ἴσαίε. μελέχρῶ τὰ τὸς δὲ αἰξπτ' τὺς ἐν- 
γοίας γ)υσμῆνος ἔχ ἐμέϑυει ξΛ' τὰς ἡδονὰς . ὥστερ ἔνιοι ΤᾺ Σὸ- 
φιτῶν. ἀνὰ ἐτα μιέυετο, λέγων Ὡγὸ: Ἰς γνωρήμες., Οτι χρὴ τὸ 

ἘΠῊΝ ἄχρῷ, δακτύλῳ. λλὰ μῦ χϑιἈῃ χερὶ γευεοῦί, 5. ὡς ἐν 

ἅπασι μἦν τοῖς ἐξημδύοις δεδγᾺ ὠτὰλ τῷ Διοιυτίῳ ᾽ λογιχοὶς τε 

ῷ γομιχοὶς Ξ ἡ ἡϑιχοῖς ἀγῶσι " μάλιτα δ᾽ οὖ τῶ πἶδλ Χερω- 

γειὰ ϑρήνω᾽ διεξίων γὸ τὸν Δημοορδένίω, τῶν μὦ; Χερωνεναν θ;ῦ- 

γ0Ὸ} ποροσαγναγ ον τοι " τὴ βελὴ ἑαυτῦν,, ἐς τίωδε τίω μονῳδέαν τὸ 
λόγε ἐτελϑυτησεν" ὦ Χερώνεια» πΟΙΉβΟν “χωρίον. 1) τοάλιν., ἀὐυτο- 

μο- 
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μολήσασα πορὸς βαρβάρες Βοιωτίῳ “ τενάξατε ὧν χῦ γῆς ἥρωες" 
ἐγγὺς ['λαταίων νενικέμεθα. 

, μεν ΠΈΡΙ ΔΗΜΑΔΟΥ. 

ΛΑ Ημάδης ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ ἔγραψεν ἀπολογισμὸν ρος Ὁ- 
ἃ λυμπιάδα τὴς ἑαυτὰ δωδεχαετίας᾽ ἱστορίαν ὥῷρὴ Δήλε. ὦ 

Ὡ - ὔ ἰὐϑ, Δ}. ἢ Ἷ ΩΣ 6; 

τὰς ἡνγϑυέτεως Δ τὴς Λητὲς παίδων. ἔσι δὲ καὶ ἔπει Θυ Δημάδης 
[Σ] φΦ! 

Λακώδης ᾿ΑΘηναῦθο ῥήτωρ. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΝΥΣΙΌΥ ΤΟΥ ᾿ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΏΣ. 

ΤΙΝ Ἰοῦστος ᾿Αλιχαρναοσεῦς . ἐπὶ ᾿Αδολανδ" σοφιστὴς χαὶ μυσι- 
χος κληθείς" ἔγραψε ῥυϑ' μικῶν ὡπομνημάτων βιβὰ ἰᾳ εἰκο- 

σιτέοσαρα:" μεσικῆὴς ἱστορίας βιβλία Ἂς" μυσικὴς πωδείας. ἢ 
διατριβῶν, ιβλίω. κβ΄ τίνα μεσιχὼς, εὔρηται ὧν τὴ. Πλάτωνθ. 
πολιείᾳ. 

ΠΕΡῚ ΔΙΏΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΥΣΑΙΌΥ. 

ἮῪ λων. ΤΙρυσαλος σοφιστὴς. ἐπὶ Δομετιανᾷ" ὅτος φυτέυων. νὴ σ᾿ κοί- 
φ Ὁ Ν " ἘΠΑῸ ΟΣ Ὁ 

πτῶν. ᾧ ἐπαν]λὼν βαλανείοις ,, κὶ χήποις 5) "ἃ πολλὰ τοιλῦ- 
ε ᾿ τῷ [ Ἶ φων Ὁ ᾿ Γ , ; 

τὰ ὑπὲρ τροφὴς ἐργαζόμδυος. ἐδὲ τὸ «σεδάζειν ἠμέλει, ἀξκ 
ἀπὸ δυοῖν βι( ίων ἑαυτὸν σιωεῖχε᾽ ταῦτα δὲ ἣν, ὅ, τε Φαίδων 
τὸ ΤΧάτωνος., ὦ Δημοσθιένες. ὁ χζ τὴς ᾿ορεσιβείας. 

ΠΟΙΗΤΑΙ. 

ΠΕΡῚ ΔΕΙΝΟΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ,. 

ΔΑ Ερόλοχοι Συραχύσιος 9. ἢ ̓ Αχραγναυτῆγος,.. κωμικός" ἐδίδαξε 
δράμώτο δεκατέοσαρα Δωρίδι διαλέκτῳ. 

ΠΕΡῚ ΔΑΜΌΞΕΝΟΥ. 

ἌΡΗΝ. ᾿Αϑηναΐος χωμικὸς. 

ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΓΕΝΟΥΣ. 

Ἀν ον τραγωδίας ᾧ διϑυράμβος ἔγραψεν. 

πὸ ὦ ΠῈ- 
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ΠΕΡΙ ΔΙΟΓΕΝΝΟΥΣ. 

ΔΑ» ὁ ᾧ ᾿Ομνόμαος,, ᾿λθηναῖος τραγιιχός " δράματα αν- 
τὸ φέρεται, ᾿ΑΥινλός - Ἑλένη" Ἡρακλῆς Θυέστης" Μή- 

δενα" ᾿Οεδόῥπες" Χρύσιππος" Σεμέλη. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΚΛΕΌΥΣ. 

Ἰοκλῆς ᾿ΑΘηναῖος, ἢ Φλιζσιος. ἀρχαΐίθυ χωμικὸς, σύγχρο-" 
νος “Σαννυθίωνι καὶ Φιλλολίῳ " δράματα ἀυτῇ, Θίλαττα ̓  Μέ- 

λιστα  "Ονειρα  Βαχχαλ᾽ Θυέςης. 

ΠΕΡῚ; ΔΙΟΝΥΣΙΌΥ ΤΟΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΌΥ. 

Ἰονύσιος Μιτυληναῖος, ἐποποιύός" σιωέϑηκε τίω Διονύσε ᾧ 
᾿Αϑηνὰς φπρατείαν᾽ ᾿Αργοναυτιχὰ ὧν Οἰ λίοις ἕξ. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΌΥ. 

Γονύσιος Βυζάντιος ἐποποιύς. ἔγραψε περιήγησιν τὸ ὧν τὼ 
Βύασόρω ἀγάπλΒ" πεοὶ ϑρήνων" ἔς: δὲ ποίημα μεξὸν ἐπί- 

κηδείων. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΝΥΣΙΌΥ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΌΥ. 

Λ Ιονύσιος Τορίνϑιος ἐποποιός᾽ ἔγραψεν Ὕποθήκας " “Αὐσία 
ὦν βιβλίοις τρισί Μετεωρολογόμδοα " ᾧ χαταλογάδίω ὑπό- 

μνῆμα εἰς Ἡσίοδον" ὀικυμδύης καὶ αὐτὸς περιήγησιν δι᾿ ἐπὼν. 

ΠΕΡῚ ΔΕΞΙ ΠΠΟΥ. 

Δ: ᾿Αϑηναῆος κωμικός" δράματα αὐτῷ, ᾿Ανγτιποροβοσ- 
χός" Φιλάργυρος ᾿ Ἱσορφκογράφος " Διαδικαζόμιοι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ,. 

ΠΕΡῚ ΔΑΦΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂.. 

Δαλρδες Τελμιοῦ δὺς γραμματικὸς " γέγραφε ἃ πεοὶ Οἰ μή- 
δ. ᾽ ’ 2 Ὁ [ 2 ῇ ᾽ ν ΗΓ 

Ρ8. ὅτι ἐψέυσατο" ᾿Αϑηναῖοι γὸ ἐκ ἐσράτευσαν ἐπὶ ᾿ἼΛιον. 

ΠΕΡῚ ΔΗΜΗΤΡΙΌΥ ΤΟΥ ἸΞΙΌΝΟΣ. 

ΦΑΡμήτρωος; ὁ ἐπίκλίω ᾿Ιξίων, γραμματικὸς ᾿Ατραμυττηνος 5 
ἐπὶ ᾿Αυγέσταε Καίσαρος" ἔγραψε περὶ ΝΜ εἰς ΜΙ ληγον- 

των 
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πῶ ἐἑημάτων, ᾧ ἀγλαὰ" περὶ ἀντωνυμιῶν" εἰς “Ὅμηρον χῷ σία. 

δῸ» ἐξηγησιν. 

ΠΕΡῚ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤῊΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩ͂Ν. 

Τδυμκοι τέοσαρες ἐγένοντο γραμματικόι " ὧν ὁ πρῶτος. Διδὺυ- 
μ8 Ταριχοπέλῃ ὑὸς, ᾿Δοισάρχειος γραμματικὸς ᾿ΑΛε- 

ξανδρεὺς» ἐπὶ ᾿Αντωνίῳ ᾿ὶ Κιχέρωνος ᾿ Χαλχέντερος κληϑες.,, δικὲ 
τω περὶ τὰ βιξζλία ἐτσιμονήν " Φασὶ γὰ ἀυτὸὺν συγγεγραφένωι 
ασὲρ τὰ τρισχίλια πεντεχ ὁσία βιβλία. ὁ δέυτερος, ᾿Αλεξαν- 
δρέυς που τῦθ. ΟδΥ δὲ ἐσοφίπευσεν οὖ Ῥωῶμῃ" ἐγρώψε τιϑανὰς 
χερὶ ὀρθογραφίας, ὦ ἄγλα. ὁ τρίτος, ὁ τὸ Ἡραχλείδ ἐπὶ Νέ- 
ῥώνος; 4 μόνον γραμματικὸς ᾿ ἀννὰ ἡ ἐς τὸ ἄκρον μεσικὸς, χαὴ 
“Ὅρος μέλη λίαν ἐπιτίδειος. ὃ τέταρτος » ὁ ὦ Κλαυύδιο; ὀνομαζό- 
εὗνος" ἔγραψε περὶ ΤᾺ ἡμαρτημδύων παρὰ τίω ἀναλογίαν Θυ- 
κυδίδῃ" πεοὶ τῆς «δα ῬῬωμαΐοις ἀναλογίας " ἐτιτομίω) ΤᾺ Ἡ- 
ρακλέωγος" χα) ἀλλα. 

ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΑῬΧΟΥ. 

ἐς Λακχεδααμόνιος γραμματικὸς. ἀκροχτὶς Δοισάρχα. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΓΕΝΕΙΑΝΟΥ͂ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

χὰ 
δα μν αμμειο Ἡρακλείας Πόντῳ γραμματιχὸς ἐπὶ ᾿Αδριανδ᾽ ἣ 

τὴς ᾿Αλβάχης Ἡρακλείας τὡὴς ὧν Καρίᾳ, χν, Λυσήμα- 
οὐ ἡ βιξλία αὐτῷ φέρονται λέξεις παντοδαπαὶ χτ στοιχεῖον ο 

βιβλίοις πέντε " ἐπιτομὴ ΓΜ [Παμφίλε λέξεων βιβλίων πέντε ᾧ 
τετρακοσίων 5 ἡ ΤΜ Ζωπυφίωνος ἐπιγραμμάτων ἀνϑολόγιιον "περὶ 
ποτα μι], λιμνῶν κρημνῶν, ὁρῶν. ἀχρωρείων" περὶ ποτα μδλ] χα- 
τὰ σιτοιχ εἶον ἐπίτομον ἐἰνα)νραφίω . σιωαγωγρίω ᾧ πίνακα Τῷ ἜἝ 
οὐ πάσῃ τὴ γὴ πόλεων. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΝΥΣΙΌΥ ΤΟῪ ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥ. 

Ιονύσιος ᾿Αλεξανδρευς 7) ὁ Γλαύχε ὑὸς) γιαμματικὸς,, ἐπὶ 
Νέρωνος. 

ΠΕΡῚ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΎΥ,. 

Ῥάχων ἹΣτρατονιχεὺς γραμματικός " γέγραφε Τέχγικα , Ὁ»- 
ϑογραφίαν " περλ ΤΩ "ἊΝ συζυγίαν σγομτμ πεδὶ ντωνῦ- 

μων" 
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μῶν" περι μέτρων" “περὶ Σατύρων" πεδὰ ΤῊ ΓΤωδαρο μελῶν" 7πε- 

οἱ τω Σαπφὸς μέτρων" πεοὶ ΤΥ ᾿Αλχαίε μελὼ». 

ΦΙΔΟΣΟΦΟΙ, 

ΠΕΡῚ ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, 

δμάσκιος Σύρος, Στωϊχὸς Φιλόσοφος" Σιμπλικίῳ ὦ Ἔλα- 
᾿μίτα Φρυγῶν δμιλητὶς ἐπὶ τῶ Ἰνρνανὰ χρόγων “ γέ- 

γραπταὶ αἀυτῶ ὑσομνή ματα εἰς ΓΙλάτωνα ἡ καὶ ἢ πεϑὶ ἀρχὼν 5 
φιλόσοφος ἱστορία" ᾧ ἀδλὰ πονλά. 

ΠΕΡῚ ΔΑΜΟΦΙΛΟΥ. 

ἈΝ μόρον. φιλόσοφος Φ σοφιστής" γέγραφε περὶ αἰξιον τήτων: 
“ὦ βιβλίων «πρὸς Λόνλιον Μάξιμον" πεοὶ βίων ἀρχαίων" ἃ 
ἕτερῷ πάμπονλα. 

ΤΠΕΡΙῚ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. 

ΔΑ μόκριτο: φιλόσοφος ᾿Αδδηφίτης » Ἡγησισράτα ὑός" ὁι δὲς 
Δαμασίππε᾽ ἐπὶ Ξέρξε τὰ βασιλέως: ὅτος ἔτι πσαὶς τυγ»- 

χαΐνων ὐϑα τινῶν μάγων. ὦ Χαλδουζων. το τε περὶ ϑεολογίας 
γὶ «ἰσρολογίας ἔμοϑεν. ὕστερον δὲ ἀποδημῆσαι αὐτόν Φασί Δη- 
μήτριος τὴ ᾿Α»ντισάενης . ᾧ εἰς ΓΑ: ὍΤΤΟΝ ἡ ὥγος τὸς ἱερέας 5 
γεωμετοίαν “μαϑησόμῆοον ὦ. τὰ ἀπόκρυφα μυστήρια " Δ «ορὸς 
Χαλδαΐες εἰς τίω ΤΙερσίδα, Φ εἰς τί ἐρυϑραὰν, Θϑαάλαοσαν γε: 
νέο. τοῖς τε Τυμνοσοφιστοὶς συμμίξοι αὐτὸν οὐ ᾿Ινδίᾳ, ὦ εἰς 
᾿ τὸ ΔΝ ἐλθεῖν. ὅ. μίω ἀνλὰ ᾧ ᾿Αϑήναζε ἐλϑεν ἡσορᾶσι 
ἣν Ἴχῦτα . καὶ μὴ απσϑδάσαι γνωοϑιῆναι, δόξης. κατοιφρονῶν ΓᾺ 
"ὦ (δ) Σωχρόέτιν, ἀγνοετονί δὲ ὑσὶ αὐτῶ ἡ ον γὰρ, Φησὶν» 

ς ᾿Αϑήῆνας. καὶ ὅτις μὲ ἔγνωκεν " ἣν δὲ ἐμαυτῷ ὩρεσΘὕτερο» 
Σωχράτες . ὡς Θράσυνλος ἐν τῷ ἐτιγραφορδύῳ τοὶ πρὸ Ὡς, ἰνα-- 
7» σεως Ἢ: Δημοκχρίτα. βιβλίων ἐναγράφει" ὃς γα αὐτὸν ζηλω- 
τί γεγονέναι τῷ [Γ᾿υϑαγορακὼν Φησιν" ἀλλά ὦ ἀντὰ τὸ Ε10- 
 αγόρα μεμνῆροζ, αυμάζοντα αὐτὸν οὖν τῷ ὁμωνύμῳ συγγράμ- 
ματι" πάντα δὲ δοκεῖν «Ὅν Ἰέτυ λαβεῖν, καὶ αὐτὰ δ᾽ ἂν ἰχη- 
κοέναλ 9 εἰ μὴ τὰ ΤΜ χρόνων ἐμάχετο. ἀκῦσωμ δέ φασιν αὐτὸν 
ὕτερον ὦ Δευκίππε. ὦ ᾿Αγαξαγ δρ5, ἐτεσὶν αὐτὸ γεώτερον τεοσα- 
ράχοντοι. δῆλο; δέ δι τοῖς εἰδόσί χὰκ ΤῊ συγγραμμάτων αὐτὰ, 
διος ἣν ὁ ᾿Αβδηρίτης" ὅντινα ὦ πένταϑλόν τῖνες ὠνόμασαν" ̓ χϑὶ 

ἢ» 
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ἣν» ὡς. ἀληθῶς). Οὐ φιλοσοφίᾳ. πέντα ὅλος" τοὶ γὰρ φυσιχὰ. ὦ 
τὸ ἡσικὰ). ἀὐλὰ 4 τὰ μαϑηματιχα χαλ τὰς ἐχκυχλίως λό- 
7) 8:... ὦ κῦδα τεχνῶν πάσα» Μεκλεν ἐμπειρίαν. σιυτετοχ αι ὃ. 
φασι τὸν μιχρὸν. διάκοσμον ἔτεσιν ὕσπρον πιδιλία λώσεως 5. 
τομάίχοντα ὦ ἑτα τακοσίοις αν τὸν ἐκεῖνον. πλκίσετονπε μάρτυρα. 
φέρεϊαι. αὐτῶν συγ γράμ μοι τὰ πλλεὶς τὰ παντοδαπά" ὦ γὸ αὶ; ἦϑι- 
χά χα) Φυσιχύ “ ἰσύντοκ τα ἡ 4) μαθηματικαὶ πονχά" καὶ μά- 
ΓΙ αὔδα. διαφορᾶς: γνώμης": ἢ: ἤτολ ώσεως κύχλε ὦ σφωί- 

"ὦ πεεὶ ϑρανογραφίης κὶ πολογραφίης ὦ τὸ μεγάλϑ ἐνιχυ- 
Ἂν Σ διυμέσιζ τίνᾳ, 3ὲ μϑσικα ̓ Φ πχιιχά καὶ τὸ περὶ τω οὖ 
Βαξυλῶνι; ἱερῶν γραμμάτων ἦ ΠΈΘΑ ἘΞ ῈΡ Μερόῃ ἱερῶν γραμμάτων" 
ὡς οὖδα ᾿ῬΘρχτύννωὶ ἔνε ιν ἐδραψι φησὶ ὃν ̓ Α ϑηνόδωρθν. οὖν ὑγδόω 
ἀπτεσαπά των, ς. ἐλθόντος: ἀπσσοκράτυς "ρὸς αλἱ τὸν «- κομιδὴν νοὶ γάλι 
χὴἡ, Θεχσάμἣυον τὸ ἍΤΑΟΥ εἰπεῖν, ὦ αἰ γιὸς «ορωτοτῦχυ "αὶ μελαί-- 
γῆς" ὅϑεν τίω ἀκρίβειαν υὐτ ϑαυμάσωι τὴν Ἱπτοχράτίω. ἀγλαὰ 
ἡ κόρης ἀχολεϑ θση:; τὸ Ἱπτοχράπι, τῇ μὴ “Φρώτῃ ἡμέρᾳ Τῆς 
πτάσωδᾳ ἢ ὕτως» χαῖρε κορη" τῇ δ᾽ ἐχομδύῃ, χαῖρε γυνα ᾧ ἣν ἡ 
ΧΟρΥ: τὴς νυκτὺς διεφϑαρμένη. τεῦ λόυτησαι ἣ αἱ Ιόν φασιν ' τοιῶσ δε" 
ἤδη: αὑσέργηρων ὄντα ; ρος τῷ χατασιτρέφειν τὴ." τίω ὃν ἐδελ- 
ΦίαΣ Δυπεῖο οϑαι... ὄτι τον τῇ ἦμ, Θεσιμοφόφων ἑορτῇ μένλοι. τὲ τενενῖ- 
ξεροζ " ἃ τῇ ϑεὼ τὸ χαϑῆχαν σαλτἢ «δ υποιήστδιν" τὸν 5, ̓  Θαρῥεῖν 
εὐπτεὺν "ὦ κελεῦσαι εοὐτῷ ΟΡ οσ φέρον ἀρτῦς θερᾳ ς ὁπημέρυν : 
τότας δὴ ταὶς ῥισὶ. ΚΊΤΡΑΙ ἐν ᾿ διεκράτηστεν αὐτὸν τὴν ἑοιτίω ἔ 
ἐπεὶ 5 παρῆλθον αἱ ἡμέραι. ( τρεῖς δ: ἧσαν, }) ἀλυπότατα τὶν 
ζ ον. ποροΐκατο. ἐννέα. 00: τοὶ; ἑκατὸν ἔτη βιύς. 

ΠΕΡΙ; ΔΙΔΊ ΜΟΥ ΤΟΥ ΦΙΔΟΣΟΦΟΎ. 

᾿δυμΘ. Ἄπεθο, » Φιλόσοφθ. ᾿Αχαδημαϊκός " ἔγραψε λύ- 
"σεις. πιδδανγῶν χ4} σοφισμάτων ἐν δυτὶ (ιβλίοις" χαλ ἄλλα. 

πολλά. 

ΠΕΡῚ! ΔΙΚΑΤΑΡΧΟΥ; ΤΟΥ ΦΙΛΌΣΘ ΦΟΥ.ς 

Ἰκυΐαρχος Φερὸίμ τ Φιλάσοφος ὦ ῥἑήτωο., ὦ γεωμέτρης " ὧκ 
ΟἸΜεσήνης: τὸς Σικελίας. ᾿Ἄτατ ΤΟΤΕ Ὡς: γέγονεν: ἀκοσττός.. Ἐ- 

γραφε χατκμετρήσεις τ οὐ, Τ᾿ελυποννήτῳ ὀρὼν " Ἑ λίδος, βίον 
οὐ τρισι βιβλίοις" κὶ Σταρτιατῶν πολιτείαν. : 
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ΠΕΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΌΥ ΤΟΥ͂ ΦΑΛΗΡΕΩΣ: 

ΔΑ Πμήτριθ. Φανοστράτϑ. Φαληρεὺς, μεϑητὴς Θεοφρήσυ" ὅ τος 

πλησεὶ βιβλίων καὶ αὶ ἐμῷ στίχων αἔδον ἄτσαντος παρελή- 

λάχε τὰς χαϑ' αὐτὸν πεειπατητιχὲς; δ παίδητος ὧν καὶ πολύπει- 

ρος τας ὀντιναδν᾽ ὧν ὅδ το εδο ἱσοοικά Ἰ παν 3: , πολιτικά " 

τὸ ὃ. περὶ ποιητῶν" το ὌΝ ῥητοσιχὶ» δημηγον ἐῶν τε ἢ ρεσ- 

βειῶν. δηχ ϑεὶς 5; ὑπ᾿ αἰ στίδος» κασνώττων: Τὴϊ “χεῖράς τὸν ων 

καἀτέστοεψεν. 

ἨΈΡΙ ΔΙΟΔΏΡΟΥ ΤΟΥ ὈΟΤΑΛΕΡΙΌΥ. 

ΤῸ Τύδωρόε, ὁ ᾿Ουαλέριος ἐπι κλη δ εἰς: φιλόσοφος . μαϑητὴς Τη- 
Χεχ Ἄξϑς . ὡκος Τᾷ.ολίανος τὸ: φιλοσόφυ πιλν ν ἐνηρι: γ τὸ 

γράψαντος τὶν ᾿ΑἸτικίω. λέξιν ἐπὶ ᾿Αδρια!δ. 

ΠΕΡΙ ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΝΟΥ., 

ἤν ̓Α κεενί ᾿Ιασεὺς, ὃ χαὶ Κρόνος ἐπωνομιιοδ εἰς » διω- 
λεχτικὸς " ὅτος «α Ῥωλεμαίῳ τώ Σωτῆρα: διιτδλβων » 

λόγχες Ἰινὰς διαλεχτικὲς ἠρωτήνπη «ρῶς, Στίλτωνος τὸ φιλοσό- 
φι" καὶ παραχρῆμα μὴ δυγάώμδυος διαλύσας ν δὸ τὸ ξασι- 
Ἅέως τα τε ἄνλα ἐπετημήση" κὶ δὴ Κρόνος ἤκϑσεν Ὁ σχώμμα- 
τὸς μέρει " ἐξελθὼν δὴ τῷ συμποσία., ὦ Ἀόγον γράψας τεεὶ 
τὸ φροβλήματος ἀθυμίᾳ τὸν βίον μετέθηκεν. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΝΥΣΙΌΤ᾽ ὙΙΟΥ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΤ... 

Ιονύδτιος ὑὸς τὸ Σικελίας τυροίνγ»8 5 ᾿ ἀυτὺς τύρανγος φιλό- 

σοφος " γέγραφεν ἐπιτολὰς χαὶ περὶ Τὴμ ποιημάτων ᾿Ἐπι- 

χϑρμδ. 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΝΥΣΙΌΥΎΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΘΕΜΕῈ ΝΟΥ͂. 

ὙΠῸ ὁ Μεταθέμδυος . ὑὸς μῇ) Θεοφαντε" πόλεως Ὕ ὧν ἢ 
μαὐ λείας " ὅτος ἤχϑσε «ορῶτον μι Ἡκακλείδε τὸ Ἰίολίτε᾽ 

ἔπειτα ᾿Δλεξίνῳ "ἢ Μενεδήμα᾽" τελδυταῖον Ὁ Ζήνωνος ;γὐὰ καταρ- 

χὰς με φιλογράμματος ὧν » παντοδαποῖς ἐπὲχ εέρε:, ποιήμασιν" 
ἔχεται Ὁ Φ᾽ ̓Δρατον ὠπεδέχετο, ζηλῶν αὐτόν " ἀποστὰς ᾿ τὲ Ζη- 

γῶγος 5. ρὸὺς τὲς Κυρηνοϊκὺς ἀπετράπη" καὶ εἰς τε τὰ χιαμοτύπεία 

ὑπεισηει "ἢ τάνλα «“«οοακοαλύπτων ἠδυπάσε:. βιὲς ἢ Ὡγὸς τὰ 

ὀχδοήχοντνα 9 ἀσιτίᾳ κατέστρεψε. βιβλία δ᾽ αὐτὰ φέρεται τὰἀδε" 
ΖΤε- 
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πεεὶ ἀπαϑείας δύο" περὶ ἀσκήσεως δύο" πεοὶ ἡδονῆς τέοταρα " 

πεοὶ πλέτε καὶ χάριτος ᾧ τιμωρίας " περὶ ἀνθρώπων χρήσεως " 

πεοὶ δτυχίας᾽" πεοὶ ἀρχώων βατιλέων " πεοὶ ἿΜ ἐπωνυμῆδων " 

περὶ βαρβαφικὼν ἐθνῶν. 

ΠΕΡῚ ΔΙΏΝΟΣ. 

νυ Ἱππαρίνῃ Συρακόσιος, φιλόσοφος ΠΛατωνιχός. ἔγραψε 
᾽ ᾿ ᾿ ΟΡ» ’ 9 

ἐπιστολὰς Ὅρος ΤΠ άτωνα, χῷ ἀνλας τινάς " ἀνλὰ καὶ δια: 
, ᾿ ων ἢ - γ [1 

λόγϑς πολλὲς κὺρ μίμητιν ["Λάτωνος. 

ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΟῬΡΟΥ. 

ΔΑΓ όμς, “ΜΖ; τίω ἀἄλωσιν Μήλυ, ὧὐ ᾿Αϑήναις ὥχει. τὰ δὲ 
μυςτἥσλα ἠυτέλιζεν ̓ " ὡς ποδὸς ὃν ἐχτρέπειν τελετῆς τῦτο 

ἐχήρυξαν ᾿Αϑηναῖοι κατ᾽ αὐτὰ, καὶ ὦ χαλχῇ στήλῃ ἔγραψαν. 
ὡς φησι Μελάνϑης ὦ τῷ αθδὲ μυστηοίων, ᾧ ἀδλοι" ὅτω μὲ 
ἐκήρυξαν, τῦν μὴὐ ὠποχτείναντα αὐτὸν, τάλαντον λαμβάνειν " τὸν 
δὲ ἀγαγόντα 9 δύο. ἐχηρύχ Θὴ δὲ τῶτο διὰ τὸ ἀσεβὲς αὐτῷ, 
ἐπεὶ τὰ μυστήρια πᾶσι διηγεῖτο, χοινοποιῶν αὐτοὶ καὶ τὲς βυλο- 
μδὅδες μυεοῦζ ἀποτρέπων. χαϑάπερ Κρατερὸς ἱσιτορεὶ. ἐχχεχήρυκται 
δὲ μάλιστα σο τίω ἄλωσιν τὴς Μήλε᾽ δὲν γὸ χωλύε; “πργό- 
περον. ΜένανδρΘ.υ δὲ οὐ τῴ «δα μυστηρίων ποροφέρεται Τὴς χαλ- 
κῆς στήλης ἀντίγραφον. οὖ ἢ ἐπεχήρυξαν καὶ «μ7ὸν. ᾧ τὰς ἐχδι- 
δόντας ΓΙεΝλαγεῖς 5 ὧὐ ἢ γέγραπτκι ὦ τοῦτα " ἐὰν δέ τις ἀπος- 
κτέινῃ Διαγόραν τὸν Μήλιον., λαμβάνειν ἀργυδίς τοίλαντον " ἐὰν 
δέ τις ἀγάγῃ. Ἀαβὲν δύο. ἔσι 5) ὦ ἕπρος Διαγόρας ἄϑεθ.. 
χοιητὴς μελῶν᾽ ὃς καὶ κωνὰ δαιμόνια εἰσηγεῖτο. ᾧ ὁ μὴ) ᾿Αοΐ- 
σταρχος λέγε. ᾿Αρισοφαάνίυ «78 μνημονέυειν . ὡς οὖ εὐρωγεύς 
χορδαὶ χλευαζομῖε. 

ΠΕΡΙ ΔΙΟΓΕΙ ΝΟΥΣ ὙΘΥ ΦΊΥΊΣΙΚΟΎ. 

ΔΑ εία γεγόνασι πέντε" “ορῶτος αὐτὸς ὅτος πεοὶ ὃ ὁ λό- 
γος . ᾿Απολλοϑέμιδος ᾿Απονλωνιάτης ) ἀνὴρ φυσικὸς, χα) 

ἄγαν ἐνλόγιμος" δεύτερος. ΣΙκυώγιος. ὁ γράψας τὸ πεοὶ 1Πε-- 
λοπόννησον" τρίτο: , ὁ Κυνικὸς, πεοὶ ὃ μετ᾽ ολίγον λέξομδϑι 
τέταρτος Στωϊχος,, γένος Σελευχεὺς, καλϑμδυος 3.) Βαβυλώνιος 
διὰ τίυδ γειτονίαν᾽ πέμπτος Ταρσεὺς. γεγραφὼς περὶ ποιητιχῶὼν 
ζητημάτων, ἃ λύειν ἐπνχερε. ὃ δὴ ᾿Απονλωνιάτης . ἤχϑσε μδὲ 
᾿Αναξιμῆδσς" ἣν δ᾽ ἐν σοὺς χρόνοις) Χ' ᾿Αναξαγόραν. τἕτον φη- 

ἮΝ σὶν 
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σὶν ὁ Φαληρεὺς, Δημήτριος ἐν τὴ Σωχράτες ἀπολοχγἷᾳ, διὰ μέ- 
δινν φϑόνον. “μικρὰ κυδιωδσωμ, ̓ Αϑήνησιν. ἐδόχεν δὲ αὐτῷ ταδε" 
στὸ χεἴον εἶναι πὶν νον πόσμες {πείρας 9 χὰ κενὸν ἅπερον" τίν 
σε ἀέρα “πυκνέμδιον ὦ οἰοαλάμδοον .- δυνητιχὸν εὐναι Μ κόσμων" 
δδὲν ὧκ τῷ μὴ Ὄντος γίνεοχ' ὅδε εἰς τὸ μὴ ὃν φϑείρεοοζ " τίω 
γίω φρογγύλίω ἤἦρηρεισ μδύϊ οὖ τώ. “μέσῳ, τίῳ σύνασιν -Εἰλη- 
φῦιαν (Ὁ Ἴἰὼ ὧκ τὸ ϑερμδ περιφορὰν χ᾽ πῆξιν ὑπὸ τὸ ψυχρᾶ. 

ΠΕΡῚ ΔΙΏΝΟΣ ΦΟΥ ΠΡΟΥΣΑΕΏΣ. 

ἌΝ ων ὁ Πρυσαεὺς φιλόσοφος κὶ σΌΦΙΣ ἧς. ὃν Χρυσόςομον ἑ ἐχά- 
λεσαν; ὁ Πασικράτος, ρε Ἰ ΡΝ 3.) Τραϊανδ.. ἔγραψεν εἰ 

᾿φϑαρτὸς ὃ κόσμος Ἵ ἐγχώμιον. ̓ Ἡραχλέυς “ αὗσὲρ Ὁ μήρα Ὡγὸς 
ἔπλάτωνα λόγες “1 ποσαρας “ “περὶ τ ᾿Αλεξαάνδρε ἀρετῶν Λόγος 
ὀχτω" ᾧ ἄδνλα. 

ἽὝΠΕΡΙ ΔΟΜΝΙΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

“Ἰὼ φιλόσοφος Ξυρος, απὸ τε Λαοδιχείας ὦ Λαρέοτσης 
πόλεως Συρίας) μαϑητὲὴς ἐευμδεῖν τὸ Πρόχλε συμφοιτητὴς . 

ὡς φησι Δαμάσκιθο., ἔγραψε ἈὉ ΥἿΜ τὸ Τῦλάτωνος δοξασιμάτων - 

ΠΕΡῚ ΔΙΟΓΕΝΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΝΙΚΟΥ͂. 

ΓΑ 2 ὁ Κυνικὸς . Ἰχεσίᾳ τραπεζίτῃ ὑἱος ἣν ᾿ Σινωπεύς " 
, Κυνικὸς δὲ ἤκασεν ᾽ απο μεταφορᾶς ΤΠ χερσαίων χιμὼν" 
ὥσπερ γὸὺ οἱ χύνες ἔχυσί τι φύσε: ὑλαχτιχὸν., ὦ διαχοιτικόν " 
΄ διακρίνεσι γὺ τὲς ὀικείας ΤΩ ξένων 3 φυλάττυσι 7ἐς δικείως 7} 
ὅτω ὦ ὅτο: ἐμιμεῖτο τὸ διαχριτιχον ὦ φυλακτιχόν " ᾧ ἐφύλατ- 
τε μὲὸ τὰ τῆς φιλοσοφίας δογματα" διέκοινε δὲ τὲς ἐπιτηδείος 
ᾧ ἀνεπιτηδείες “Ὡρὸς φιλοσοφίαν. ὅτος ὃν ὁ Κυνικὸς τοιῶτος ὧν. 
ἣν εἰκότως ἐυπαρισίατ ΘΟ" ἤλεγχε γὸ Φ διωάστας . κ᾽ ἐλλογί- 
μᾶς. Φ πάντα ἀνθρωπον ὔϑει ἴα τὸ καλον" ἐλέγχων" ἈΠ 
εἰστειότερον "ὰ γελοιοδέστερον πολὺ ἤλεγχε - οἰχασιτὴς Ὁ ἣν ᾿Αν- 
τιοδσένας " ᾧ διακέσα: ἀυτῶ. ὥρμητεν ἐπὶ τὸν δυτελλῇ ίον.. μὴ 
ϑεασάρδυος τὸ δια τρέγ οντὸι ' Θεόφραςος .'΄. ὦ τῷ Μεγιαριχῷ 
φησὶ μή τε κοίτίω αἄυτον ἐπιζητῦντα , μήτε σιχότος δ᾽ λα βύμδνον, 
ἢ ποῦ ὅντα τι ΤἊ δοκάντων ἀπολαυστῶν. πόρον ἐξεῦρε τῆς πεθί- 
στὰ σεως, τρίβωνα διπλώσας «Ὡρῶ τος, κατα τινας, διὰ τὸ ἀνάγκίω 
ἔχεν. ὦ ἐνδύδειν αυτῷ " πήραν τε ἐχομίτατο ἔνϑα ἀυτῷ τὰ σι- 
τίᾳ Ἦν" καὶ παντὶ τόπῳ ἐχρὴτο εἰς πάντα 5 ἀριςτῶν τε ἃ καϑό- 

δὼν 
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δὼ» ᾧ. διαλεγόμενος. ββακτηθίᾳ ΟῚ ἐπηρείσατο οἰοϑ'ενήσας " ἐπεῖτα 
εδύτοι καὶ διά΄ ̓παντὺς ἔφερεν" δ᾽ μίω οὖ ἄςει ᾿ ἀνλὰ καὶ ὅδὸν 
αὐτὴ τε ὦ τῇ πείρᾳ. ὡς. φησιν Πολύευκτος ὁ ῥήτωρ. ἐπιτείλας 

δέ τινὶ ὀικίδιον ἀυτᾷ “ρονοήσαος, κι- βραδύνοντο; ν᾿ τὸν ὦ τῴ 
μηϊρῴῳ πίϑον ἔσχεν οἰκίαν », (ὡς ὦ ἀυτὸς ὦ ταὶς, ἐπιστολαῖς 
διασαφεξ 5.) ὃν ο» τῷ χειμῶνι ὠκει "κα ἑσπέρας ιὦ) εἰσύήει οὖ 
ἀυτῷ .: διοὴ τ᾿ κρύος" ἡμέρας 5.) γ' ἔξει διὰ τὸν ἥλιον. διὸ πο- 
τε ἡλιθμδύῳ αὐτῷ . ἐπέστη ᾿Αλέξανδρος ὁ ̓Μαχεέδὼν ᾿ ἀποσκθ- 
τῶν ἀυτὺν τὸ μὴ Θερμαίνεοο "ἡ λέγων ». εἰπὲν Διό υες . τὶ 
ξέλει σοι “γαφί θάσομαι: ὃ δὲ ΕἰΤΕ 5 ὅπερ μὴ διωάμδυος «το λα εἴν 
ἔασόν μὲ ἐμετοιοχ εἶν. ὁ δὲ, ᾧ τί ὅπερ ὁ δύναμαι» ὁ " ἀποκει- 
θὲς, τίοὐ τῇ ἡλίν σάλι». τὸ δὲ ᾿Αλεξάνδρου εἰπόντος . ἐγώ, 
εὐ μι ̓ Αλέξανδρος ὁ Ο μέγας βασιλεὺς, κέγω, φησί, ΦΙΟγ ἐνὴς ὃ κύω». 

ἐρωτὴῦ εἰς 1 τοιὼν κύων» καλῶται, ἔφη " τς μὲν Τ ἐμῶν 
εἰχϑον ταῖς σαίνων᾽ τὰς δὲ μὴ ἀκύοντας ὑλαχῶν᾽ τὰς ὃ πονηρὲφ 9 
δάχγων. τότε φασὶν τὸν ᾿Λλέξ ανδρον εἰπεῖν, ὡς εὐ ΤῈρ ̓ Αλέξωνδρο: 
μὲ γεγόνε:. ἐθελῆστι ἂν Διογένης »δυέοιχ. ἰνλ᾿ ὁ παρόμοιον τὸ 
τὸ Πτλεμαίς Ὡρὺς Σωτοίδ ἴω" ̓ Σωτάδης ὡς δ ᾿Αλεξανδρέυς φι- 
λόσοφος.- ἴσατο οὖ τόπῳ τινὶ Ο» ἡλίῳ ϑερμαινόμδιος ὦ. φϑε- 
εἰζόμδυ.-. τὄτον ἄγωϑεν ἔχ τι. ἐἰπόπτε᾽ Θεασάμδιος ὃ Πτο- 
Ἀεμαῖος », κατῆλθεν Ἴνα, ἀυτὸν Λαθῃ: ρος τὰ βασίλεια ᾿Ἴδ 
Σωταίδης ἰδὼν ἀυτόν, εἰσῆλθεν εἰς κλάσμα. τίθει χειμένθ,. ὦ. 
ἀπεκρύβη, Τὸν Εἰ τολεμαϊον : ὕστερον 2. ὡς ἀτυ χἣ τὅτον διέβαλ- 

λον. τινὲς ὅ᾽ λέγεσιν ὅτι ἀυτὸς ἃ. ΤΙτολεμουῖος καὶ σὺ Ἰάμξοον. 
τῦτο ἀπεσϑέγξατο-. 

Θέλω τύχης στχλανγ μον ἢ Φρενὼν “ἰθον" 
αἰν]τόμδυΘ. ὃ ὅτι ὁ πίθος ἐκεῖγος μεςός ὅφι φρενῶν οὐ δια τὸ τῖν. 
Σωταδῖωυ ἐγτὸς ἀυτᾷ ἢ: αν. ὅμω; δὲν αὐτὸν" ̓ ὠφέλητεν ἡ ΜΝ 
Φρενῶν πληϑύς. ἀνλ᾽ ἐπὶ σὺν Διογενΐω ἐπανιτέον. ὅτος ᾧ ρος 
᾿Αϑηναίων ἐς τὰ 'μάλιτα, ἡγαπᾶτο" μεερακίε γϑν τὸν πίθον ἐὐυ- 
τὸ σιυταίψαντος. . τῷ μὰ ᾿ τληγαὶς ἔδοσαν" ἐκείνῳ ἢ.5 ἀΐδνον 
παρέσχον. φησὶ ὃ Διονύσιος ὁ. Ξτωΐκος, ὡς Χιμρώνειαν συλ- 
ΑὴφΦϑ' εἰς ἀπήχθη ρὸς. Φίλισπον" Φ ἐρωτηϑ εἰς τίς εἴη. κατά- 
σχοπο;. ἐφη: τὴς σὴς ἰπληστίας" ὅϑεν δ μαι εἰς ἀφείθη. λέ- 
γέται δ. ὁτί ᾧ γυμινοὶς τ ποσὶ χιόνα ἐπάτει " Φ: χειμών. οἷν- 
δοιαάν τοῖς κεχ!ονωρδύως περιελάμξανε' ὴ ὠμὰ 5, χρέα ἐπεχείρησε 
φαγεν.9 ον, ἑαυτὸν σιωασιχῶν - δεινὸς τε ἦν κατασοβα- 
ῥδυσαοῦζ Ὁ ἄλλων κα τίω μὴ» μά. σχολίυ), ἔλεγε χολίω: 

2 - τίω. 
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{Ὁ δὲ ΠΆάτωνος διατοιοίω,, κατατρλβίω χρή ποτε ἴπλάτονα ἐν 
δείπνῳ πολυτελεὶ χαταιοήσας ἁψάμενον ἐλαὼν 5 τί φησιν ὁ σο- 

φὸς εἰς Σικελίαν πλεύσας: ὮΝ τραπεζὼν τότων χιάξαν νιῦ «ἶδα- 

κειμῆδων δχ ἀτολαύεις : χα ὃς» αἀἸϑνεὶ νἢ τὰς Θϑεὕς φησὶ. Διό- 

γένες 5 κάκει τὶ ποδὶ ὥγος ἐλάας ἢ τὸ τοι οὗ το ἐγενόμίων . ὁ 

δὲ, τί ὃν ἔδει πλεν εἰς Συραχκέσας:; ἣ τότε ἡ ̓Αττιχὴ Ἔχ ἔφε- 

) ἐλάας: τὸ δὲ εἰπόντος ολἱ τὸν χῦνα; ναὶ. ἔφη" ἐγὼ γὸ ἐπα- 

ΨΈΛΘον ἐπὶ τὺς πετραχότας.. καὶ ἄδλοτε ἰσχάδας ἐρίων ἀπήν 

τετο αὐτῷ" φησὶ ἄξς ἐξεστί σοι μετα εἰν" τῇ δὲ. λαβόντος αὶ 

φαγάντος , ἔφη. μετασιχ εἶ» ΕἸ ΤΟν 5 ϑ' καὶ τα φαγ,. Εν δ πατὼν αὐτῷ 

ποτὲ στρώματα κεχληχότο; Φίλε: , οἶδα Διονυσίε ἔφη πατᾷ 
τίω. Ἡλάπ "0: χκενοσιπϑδ ίαν᾽ “ορὺς δ [Πλυτῶν" ὅσον. ἊΝ Διόγε- 

νες, τῦ τύφυε διαφαίνεις δοχὼν μὴ τετυφῶο. οἱ δὲ Φασὶ Τὸν 
Διογενίω εἰπεῖν. πατῶ τὴν ΤΡλάτωιος τύφον᾽" τὸν 5, φάνωμ" 
ἑτέρῳ. δὲ τύφῳ, Διόγενες. ΣωΊἼέων δ᾽ Φ» τῷ τετάρτῳ φησὶ τῶτ 

γὸς αὐτὸν εἰπτ εἰν τὸν ΠΙΛάτωνα τὸν χύνα. Διογένης. ὄμον, ποτὲ 
ἤτησεν ἀυτόν " τῦτε δὲ ᾧ ἰχάδα: εὖ δὲ, χεράμιον ὅλον ἔπεμ- 
ψεν αὐτῷ. χαὶ ὃς. σὺ": φησὶν. ἐὰν ἐρωτηδὴς δύο ἃ δύο πόσα 

ἐστὶν: ξιχοσι ἐποχρινὴ : ὅτως ὅπ ρὸς τὰ οαἰτύμδυα δίδως, ὅτε 
“ὡρὸς τὰ ἐρωτώμδυα ἀποκρίνῃ " ἔσκωψε δὴ ὡς ἐπεραντολόγιον . 

Θεασάμενος δὲ πάλιν οὐὐσὺν ὁ ΕΓ άτων λάχανα πλύνοντχ . Φγο- 
σελϑων ἡσυχὴ εἶ τὲν ἀυτῶ" εἰ Διονύσιον ἐδεράπευε; Ἶ ὅκχ ἄν λά- 

χανα ἐπλυνες. ὃ δὲ ἀποχοιϑεὲς ὁμοίως ἡσυχῆ " ἃ σὺ εἰ λά- 

χάνα, ἐπλυνες ᾿ ἐκ ἂν Διονύσιον. πξν δ ερίπευες ἱ ὀνεεδιζόμδιο: ποτὲ 

ὅτι ὦ ἀγορᾷ ἐφαγεν. ων ἀγορὰ γδ ἔφη . Καὶ ἐτπείνησα. χὶ ἀκ- 

Ἅοτε ἀρισῶντι πάλιν αὐτῷ ἐν ἀγορὰ ὁ; πε(ιετῶτες συνεχές ἔλε- 

γ0» κῦον τὴ δες, μεσ . ΕἸΠΕ, ἐσὲ χυνε ΟΝ, μὲ ἀριγῶντα τε- 

ῥιεσιτόκατε. ἄσωτον ϑεασάμενος ὧν πανδοκείῳ ἐλάας ἐοδ ἰοντὰ » 

ἐφη εἰ ὅτως ἦρίτας» ὧχ ἂν ὅτως ἐδείπνεις . πλέων δὲ πάλιν εἰς 

"Αιγινανῳ ᾧ τειρα τὴς ἀλεὲς. ὧν ἣ0 ἥξε ,Σκίρπαλος: : εἰς Κρτίω 

ἐπαχθεῖς ἐπιπράτκετο" ἐρωτην εἰς 5 τί διδὲ ποιεῖν ̓  ἀπεχοίνα το 

ἀνδρῶν ἀρχείν" νὴ ρος τὸν χύρυχὰ 9 χήρυοσεν ἔφη, εἰ τι: ἐθέλοι 
δεαασὸ ]υ «υτῴ ὡρίαοσζ. θεασάρδυος ὑτον ἑτχίρας λίθον εἰς ὄχλον 

βχνλοντοι, Ὡρόσεχε ᾽ ἐφὴ 9 μη τὸν πατέρα πλήξῃς «ὦ “ροτιτὼν 

τινα). Τὴ γ τῦτο «ορὼ τον ἐποίητε διὰ τίω ἐἰπορίαν " ἔφη." εἰ μδὺ 

Φ ἀΐδλῳ δέδωχας » δος κάμοί εἰ 5. μηδενὶ, ἀπ᾽ ἐμὲ ἄρξαι ; 
᾿Αναξιμένει τῷ βήτορι παχεὶ δν7, φροσελϑων , ἐπίδος ᾧ ἡμῖν, 

ἔφη, τοὶς πτυχοῖς τὴς γαςρός᾽ καὶ γὺ ἀὐυτὸς χυφιοϑήση, ὦ ἡμᾶς 
ὡφε- 
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ὡὠφελήτεις. χατέλαξε ποτε Δημοοϑένϊω τὸν ῥήτορα οὖν πανδοκείῳ 
εἰρις ὦντα 5 τὸ 5. ὑσϑοχωρᾶντος, τοτότω., ἔφη 9,9 μᾶνδον ἔσῃ οὖ 
τῷ πανδοχείω. ξένων δέ πότε ϑεάσαρχ θελόντων Δημοιϑ ἐνίων Ἶ 
τὸν μέσον ἐκτείνας δάχτυλον,; ὅτ: ὑμῖν. ἔφη, δξὶν ὁ. ᾿Α ϑηναῦων 
δηααγωγός. ἐρωτηϑ εἰς εἰ χακὸ; ὁ ϑάνατος; πὼς; πε. κακὸς, 
ὃ παρόντος ἐκ αἰοϑ'ανόμεϑα ̓  ΡΟ: τὸν εὐ τόν το : ἀνεπίτήδειός 
εὐ ρος φιλοσοφίαν. τί ἣν, ἔφη, ζῆς » Εἰ τὸ καλὼς ζ]ὦ μὴ 
μέλει σοι ; τίω πωδείαν εἶπε τοὺς εὖ νέοις σωφιοτύνιυ,, τοὺς 
ο) Ὡρεσι βυτίροις παρα μυδίαν .» τοῖς δ᾽ πένησι πλϑτον ) τοῖς 5 
πλυσίοις χότον εἶναλ. τὸν ἀμαθῆ πλύσιον" 9 τρόξατον ἔλεγε 
χρυσόμαννον. ϑεασάιδυος ποτὶ μειράκιον λίθε; βάνλον ἐ ἐπὶ σα}).- 
ΡΌΡ. δ γὲ εἶπε. πεύξῃ γὺ τὸ σχοτῇ. ἰδὼν ποτε γυυαῖκας ἐπ΄ 
ἐλαία: ἀπηγ χιονισιμδύα: ἐ- ἸΟΘ Ὲ ̓ ἐφὴ » πάντη τὰ δένδρα τοιῶ τον 
χαρπὸν ἤνεγκεν. ἰδὼν ἐυπρεπὴ νεανίσκον ἀπτρετὼς Δαλέντα, 
ἐχ αἰἱοιύνη γ) ἐφὴ . δξ ἐλεφιν)νε κολεῦ μολιβδίνϊ ἔλχων μά- 
χρμραν Ὁ Ὡρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐτι σι τάν το Ἂ εἰπόντα . 8 φοβὴ με: 
τί γὸ» εἴτε; εἰ ἀγαθὸν, ἢ κακὸν: τὸ δὲ εἰπόντος, ἀγαϑον : 
τίς ἦν, εἰπε, τὸ ἀγα δον φοβεῖται ; ὀνεεδιζόμδηιος ποτὲ ἐπὶ Ἶ 
α΄ αχαράξωι. πὸ Ἴ) ὀμισμα. ἔφη " ἣν ποτε χρόνος ἐκεῖν... 
μὴν ἐγὼ τοι τοῦ ὁτοῦος σὺ νὼ" ὁποῖος δ᾽ ἐγὼ γειῶ ὉΠ ΙΟΣΙ Ωδ- 
ποτε. “γος τὸν εἰπόντα κακὸν τΏ τὸ ζῶ, ὃ τὲ ζ[ώ, εἶπεν, ἀνλα τὸ 
κακῶς ζω : τίω φιλαργυρίαν ἔλεγε μητρόπολιν πάντων Μ'!ᾶχα- 
χῶν. εἰσαγαγ ντο; τινος αὐτὸν εἰς δῖχον πολυτελῆ Γ κὶ κωλύοντος 
πτύσαι» ἐπειδὴ ἐχρέμψατο ᾽ εἰς τίω ὁ» αὐτὰ ἔπτυτεν» ». εἰς 
“ων χείρονα τύπον μὴ ἐὺ; ἡχένομ. ἐρωτηϑ εἰς ΤΟΙ͂Ο Ὄὴνον. ἡδέως πί- 
γεῖ» ἔφη, τὸν οἰ λύτρον . “γὸ; τὺ; εἰπόντας ; γέρων ἕ. ᾧ λοι- 
πὸν ἄνε: " τί δὲ; ἔφη. εἰ δολιχ ον ἔδραμον; ὥρὸς τῷ λει ἔδεν 
με ἀνεῖνα ᾧ μὴ μᾶλλον ἐπιτεῖναι . ἀναφέρετω δὲ ὦ ἄκνα εἰς 
αὐ τὸν ἃὰ μακρὸν ἂν εἰ χα τα ἐγ» ΕἾ} πλόρκα ὄντι " χαὶ γὸ δςο- 
χώτατος ἐγέγετο ἐν ταῖς Δ! λόγων ἐπαντήσεσι " τοιάυτὴ τις προ- 
σῷ ἵυγξ “Διογνένες τοῖς λόγοις - ἐρωτώμδ)ο; δὲ πονλάχις 
σὸ Τῷ αὐτῷ μαθητῶν τί αὐτῷ αὐδιγίνεται ὁκ φιλοσοφίας » 
ἔλεγεν. αὶ οἱ Μηδὲν ἀδλο., τὸ Ὡρὸς πᾶσαν τύχίω παρεσκευά- 
οὅγαι. διήκει σὰν γὸ ἀυτὰ καὶ ἀχλοι πλείδε ἄγδρες πολιτικοὶ » ᾧΦ 
Φωχίων ὁ ἐπίκλίω Χρησιτὸς, ᾧ Στίλπων ὁ Μεγαρεύς : φέρεται 
δ᾽ αὐτὸ συγγράμματα τάδε Δῆμος ᾿Α ϑηναίων " ΤΙολιτεία" Τέχνη 
ἠθική" αὐτὶ ἀρετὴ" πεεὶ ἀγαϑδ᾽ πεοὶ πλέτε" τραγῳδίαι ἑπτά" 
αὐτὸ Θανάτα " πεδὶ πτωχείας " διάλογοι πονλοί " ναὶ ἀδλά ἥνα, 

λέ- 
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λέγεται 5᾽. ρος τοὶ ἐνγενήκοντο ἔτη βιὶς. τελευτῆσαι - Φασὶ δὲ 
τελευτῶντα, ἰυ]ον ἐντείλαςζ ἄταφον βίαι, ὡς πὰν ϑηθίον ἀυτὰ 
μετοίοχ οἱ" ἢ εἰς γε. βόϑιρον. σιωῶται, ἢ ὀλίγίω κόνιν. ἐτσαμὴ-- 
σαι" οἱ δὲ. πιιϑανομ)ύων τε παρεστώτων ;. πὼς ἀυτον ϑάψειεν, 
ἔφη. ἐπὶ ρότωπον᾽ τὸ δ᾽ ἐρομένν δια. τί" ὅτι μετ᾽ ολίγον. 
πες. τὰ Χαΐτω μένλε; οἰνασ'τρέφεουζ᾽ τῦτο δὲ. διὰ τὸ ἐπιχρα]εῖν 
ἤδη τὰς Μαχεδόνας, ἢ ἐκ τχπειγὼν ὑψηλὰς γίνεοσζ. Δημή]ρίθο 
δὲ ἐν. τοῖς ὁμωνύμοις φησὶ τὴς ἀυτῆς ἡμέρας ᾿Αλέξανδρον ἐδ ἐν 
Βαβυλῶνι, Διογένίω δ᾽ ἐν Κορίνθῳ. τελευτῆσαι " ἐπισῆσαί τε 
ἰυτῷ ἐς πολίτας κίονα χαλχᾶν, ᾧ ἐπ᾿ ἀυτῷ- λήϑε Παρΐν χύ-- 
γ.). καὶ ἐπιγράψαι ὅτω" 

ἡντος ᾿ χαλκὸς τὸ χρό. ἀνλὰ σὸν ὅτι. 
Κῦδος ὁ τὰς ἀἰων, Διόγενες. κμϑελεῖ. 

Μὅνος ἐπεὶ. βιοτὰς αὐὐτοίρχεα δόξαν ἐδειξας 
Θνητοὺς» καὶ ζωῆς δίμον ἐκαφρατι τον 

ἜΡΕΡΕ: ΕΙΡΕΣΣΙ ΝΈΕΣ 

Τρεστωγη. ὡς λέγε. [Γαυσανίας » ϑανλος ἐλαία: ἐσεμιῆῦθ.. 
ἐδίῳ “ροσιχρεμα μῆϑες ἢ ἔχων διαφύρες ἐκ. γῆς χαρπές " τὃ- 

τὸν ἐχφέρε; ποὺς ἐμφιθαλὴς » ὦ τίθησι τρο ϑυρὼν τὸ ᾿Ατόλ- 
Ἄωνος ἢ ἱερὰ ,. ὦ τοῖς [πυανεψίοις " ΠΙυανεψίοις γὸ ὦ. Θαργηλίοις.. 
ἡλίῳ κ᾿ ὥριψς ἑόρταζον ὧι ᾿Αϑηναῖοι. λέγεται γάρ φητ!. Θητέα 

ὅτε εἰς Κρήτίω ἔτλε;, “ρον ὅν τὸ Δήλῳ διὰ χειμῶνα, ξυξαοῦζ 
᾿Απόλλων; χατατέψυηι χλάδοις ἐλαίας, εἰ τῦν Μινωταντον χτείνας 
σωϑὴ. ὦ ϑυσιάσειν. ὁ γὰν ἱκετηφίαν το τὴν κατοστεέψας “ντ 
ψῆσαι λέγεται χύτρας ἐϑ'άρας ᾧ ἔτνυς, καὶ ζωμὸν ἱδρύσανζ. 
δι χα [᾿υχγέψια λέχγεοσζ. δὶ διον κυανεψία. διὰ τὸ πυάμες, Ὡρό- 
τερον τὰς χυζμυ: καλετοῦζ ΐ ἢγ}.5» δὲ ἐοϑ' ὅτε ταῦτα ᾧ ἐπὶ - 
Ὑποτροπὴ λιμδ᾽ ἤδον ὅ᾽ παλδὲς ὅτως " 

᾿Εἰζεσιώνη σῦχα Φέρει κὶ πίογας ἀρτῶς. 
Καὶ μέλιτος χοτυλίω ᾧ ἔλαιον ἐπιχρήσαοῦζ 
Καὶ χύλικω. ἐυζωρον ἰγά μεϑύυτα καδεύδῃ. 

μετὸὰὶ δὲ τίωὐ ἑορτίω.. τωΐτίω, τρὸ ΤῊ ὀικημάτων τἰδφὶ τὰς 
ἫΞ 



᾿ ππππ--- 
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᾿ϑύρας ἐτίθεντο ὁι ᾿Αϑηνοῦοι. Κρατὴς δέ φησιν, ἀἰφορία: ποτὶ 
, 2 ᾿ Ἴ ΓΕ ! ΓΙ ΤΟ ς 

κατα ὅσης Α Θ νας» ϑαῖλον, ΦησΊ 9 καταστειαντες εθλ10,5.9 ἐκχε- 

τῆϑίαν αναϑεῖναι ᾿Απόνλων!. ἄγνλως δὲ λέγεται, ᾧ ὅτι στέμμα 
λόνκὸν, ὦ φοινιχὸν ἀπήρτετο τὰ Θανλθ' κ ὅτι πορέτίϑετο ἱκεσιίᾳ 
τῷ ᾿Απόνλωνι.. χαϑ' ἣν ἡμέραν ὧι αὔδα Θησέα σωθῆναι δοκῶσι" 
ἡ ὅτι χατχαχύσματα ὦ χύλιχα ὁΐνε χεχραμδύϊω κα ταχέοντες ἀυ- 
ποὶς, ἐπέλεγον τί) ῥηθέσαν ὠὡδίω.. ἄνλοι δέ φασιν, ὅτι λοι. 
μὲ τίω πᾶσαν καταρχόντος ὀιχεμλύϊ,., χρωμδύίων τίνα ἂν τρό- 
πον παύσαιτο τὸ δενον 5. Ἴίω λύσιν ταύτίω ἃ ΤΙΠύϑιος ἐμαντεύ- 
σατο, εἰ ρος εἰρεσίαν ὑπὲρ αἱ πάντων ᾿Αϑηναλοι θύσωσι. ϑυσιάντων 
ὅν τ Αϑηναίων, πὸ δεινὸν ἐπαύσατο" γἡ ὕτως ὥσπερ “Χαρισ-τήρλϑν 
ᾧ πανταχ εν ποὶς ᾿Αθηναίοις ὠξέπεμπον, ὃ χαρπὼν ἁπάντων τὸς 
ἀπαρχ ς᾽ ὅτε δὴ κὶ ̓ Α(αριν φασὶ τὸν Ὑ τσερβόρετον, περὶ ὃ εἰρήκα μδυ, 
ἐλθόντα ϑεωρον. εἰς τίω Ε',λόδα ᾿Απόχλωνι ϑητῷσαι " καὶ ὅτω 
συγγράψυι τὰς χρησμὲς γ), τὰς νι «οροσἀγορδυομῆύες Βάδαδας. 

“ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἘΣ ΚΥΝΟΣΑΡΓΕΣ ΔΕΓΟΜΕΊΝΟΥ. 
2 2 Ω ἐρ ἢ 73 ἪἜ ἡ αν νι ΑΝ. Ὁ ΟΣΝ ᾿ ; ᾿ τῷ ἰς Κυνόσαργες εἴρηταί ἐτσὶ ὕξρεε καὶ ἐρᾷ. ἣν δὲ τόπος ὦν τὴ 

᾿Αττιχῇ. ὧν ᾧ τὰς νόϑες ΤᾺ ποΐδων ἔτκττον" ὠνόμασται 
δὲ ὅτως . ἀπὸ 'χιωὸς ἀργ. τατέστι Ἄδυκἢ . ἢ ταχέος" ᾧ γὺ 

) ἣΝ Ν »᾿ ΣΡ ἢ - 
ΗῬαχλε θυόντων κιωώα Ἄευχον. ἢ ταχὺς αἰετὸν ἑρπάσαντα τὸ 

΄ ’ ᾽ ΟΣ ὉΦ 9 Ἷ 

ϑυορῦδύν τὸὶ μηφία Ἀέγετχι. ἀυτᾷ κατχϑεῖναλ᾽ καὶ ἐπερωτήσταντας 
Ἢ ῃ - ν ἘΣ ΤῈ " ΣΦ τς ἢ Ξ ὙῚΣ 

τὰς ϑεῦς. λαβεῖν χρησμον, ἱερὸν Ἡραχλέως ἴδρυσαι τῷ πόπχῳ ᾿ 
5 -π-- . 1 σϑως ἐ Ν λῳ Ξ “ ν ἫἩ -Ὁ 9 ᾿ τον 

ΘῈ δ᾽ καὶ Ιὰς νος Ἔκεὶ σιωτελειν " ὅτι καὶ Ἡρακλῆς γόϑος ὧν, 
." “Ὁ ᾽ [4 

ἦσα θεοὶς ἐτιμήση. 

ἽἼΕΡΙ ἙΚΑΒΗΣ. 

Ἕ: Κάβη, ϑυγάτηρ ἰὼ Κιοσέω: " δι δὲ, Δύμαντος. ἤχυσε 5. 
ὅτω. διὰ τὸ ἔχαθεν (εβηκένωι πρὸς τὸν ἄνδρα ὁ γὸ πατὴρ 

Δύμας. Φρυύξ, εἰς ἼΛιον Τριάμῳ ταύτίω Φξέδοτο, ὅϑεν χκ' ΤΠρία- 
μος Φρυξὶ συμμαχεὶ. ᾿Ευρυπίδης δὲ μυϑικῶς φησιν ὅτι κύων 
ἐγύετο" τὸ δ᾽ ἀληθὲς ὅτως ἔχει" μὲ τὴν τελευτὴν τὴς ἸΠολυξέ- 
γῆς. ὕξριζε χ χκατιρᾶτο τὸς “ΕΝληνας᾽ ὧι δὲ ὀργιιοϑέντες , ὡς κύνα 
αὐτὴν λίϑοις ἀνεῖλον. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ἙΚΑΊΗΣ. 

Ην Ἑχάτίω ϑεὸν ὠνόμαζον ἜΝΑηνες" καὶ δι μδ αὐτίω δλέ- 
"ἡ . ᾿ ΄ » » γϑσιν ἘΠ 11οὐ "Αρτεμιν" ὁι δὲν τὴν Σελήνίω" ἄννοι δὲ εἰ- 

ὃ- 



τα, Ε 
δικίω τὰ ϑεὸν,) ὧν φάσμασιν ἐκτόποις φαλνομδυΐο) ποὺς ἐτιχα- 
λλερδίοις αὐτίω . μάλιχα δὲ φαίνεται τοὺς καταρωμδύοις. τὸ δὲ 
φαντάσματα οἱ, τὴς δραχοντοχέφαλοι φαίνονται ἄνθρωποι. ᾧ ὑσερ- 
μήκεις ᾧ ὑπερμεγέθεις. ἔνιοι δὲ ὦ αὐτίω κυωοχέφαλον πλάΊ- 
τσὶ, ὥστ ὄπ μόνης τὴς ϑέας καταπλῆξαι τ δειματῶσωι Ίὲς 
ὁρῶντας . δὲ τΕχάτης ἀγαΐλμα τὰς κύνας φασὶ, διὸ τὸ ἐκφέρεοδζ 
Ἑχάτη ἂν ὅς ταυτίω ὧν ταῖς τριόδοις ἐτίμων τὴ παλαιὸν, διὰ 
σὺ Ἰυὺ αὐτίω Σελύνζω Ω ̓ Αρτέμιδα ἃ Ἑχάτίω χαλεοῦζ. ἊΝ 
δὲ νϑμηνίαν οἱ πλύσιοι ἔπεμπον δεῖπνον ἑασέρας, ὡς ϑυσίαν τῇ 
Ἑχάτῃ ὦ ταὶς τοιόδοι; “ ὧι δὲ πένητες ἤρχοντο πεινῶντες 5 καὶ 
ἤοϑιον αὐτιὰ 9 ᾿ὶ ἔλεγον ὅτι ἢ Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτο. ᾿Αφιςοφάνης 
οὖ Πλύτω. ἀπο ταύτης ἔς! μαϑ εν ἘΡῚ: τὸ πλυτῶν.. εἴτε τὸ 
περ! (2: βέλτιον. Φησὶ γὸ αλ) τῇ 5 τὲς μ ἔ ἐχοντοις ὦ πλετῦν- 
πὰς δεῖπνον ἈΦ μῆν' ἀποπέμπειν ᾿ τὰς δὲ πένητας “] αγϑρώ- 
πων οἰρτσίζειν . τοὶν ,λ καταθεύνγωι " ἐϑος γὸ ἰὼ, ὡς εἶ πο» ᾿ ἀρ- 
τὸς χαλὴ ἄννα τινὰ τ, μῆνα τι ένα τὴ Ἑχάτῃ τς πλεσίος 
ῷ λαμβάνειν ἐξ αὐτῶν Ἰὲς πένητος - εἴρηται δὲ Ἑχάπ, διονεὶ 
ἐχαστὴ τίς ὅσα" ἢ ἡ εἰς ἕκαστα, ταραλαμρ ανομδύη " πανταχὰ 
βοηϑῦσα" Ἃ ὅτι ἑχάστε θεὰ τιμῶν μετέχ εἰ. καὶ Ἑ χάτης νῆσος. 
Λυκῦργος κ] Μενεσαίχμε" “0 τὴς Δήλυ καταί τί γησύδολον, 
ὅπερ κ΄ ἐνίων χαλεὶ ταὶ Ψαμμητύχῃη ᾽" ὡς Φανόδημος : Δηλια- 
κὼν. ψαμμητύχίω δὲ κεχληοϑαί φησιν οἱ Σημος-. οὖ τὴ φρώ- 
τὴ. διὰ τὸ τοῖς Ψαμμήτοις τιμᾶοϑαι τίως ϑεόν. Ψάμμης δέ 
ὅλ, ψκαιστὼν τις ἰδέᾳ. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ἙΚΑΤΟΓΧΕΙῬΡΩΝ, 

Κατόγχειρες ᾿ δύο τινὲς ἧσαν ν τὸν μῦθον, Κότας . Χο) 
Βειάρεως . ὁ ὦ ᾿Αἡαίων. » οὐδ ἱ ὑγης " τϑιωνύ μως γὸ ἐλέ- 

γέτο. ὅ τοί ἔχοντες ἐχατὸν χεῖρας ᾿ μῷ ΤΙ Θεῶν ἐπολέμησαν 
ὭΡος τὔς ΓἼγγανταις - ἡ δὲ ἱστορία, λόφον τινὰ διδεν ᾿Αηναίω- 
γος αὖδι τίω ᾿Ασίαν" ὧξ ὃ ὅ πηγαί τινες ἑχωτὺν ἀναπηδω σαι, ἥ τοι 
πονλαί "ἢ αὐτὸ τῦτο ἕχατον ὦ τοὶ ἐχῷ πεδία λυταίνεσαι, Ίω 
τὸ ἑκατύγχειρος μυϑολογ ίαν παρήγαγον" φητὶ γὴ καὶ τὸ ᾿Αρρίας 
νὰ ἱστοοία, ὅτι Βριάρεω:, Γὴς Ἀ Ουρανῇ παὶς5 σαλαττοκρα τήσας 5 
οῬμμητηθίω ἐχρήσατο ᾿Ευβοίᾳ τῇ γήσῳ κἀκεῖ δεν ὁρμωώμῆοος, χα- 
τεσιτρέψατο τὰς Κυχλάδας " ὃς ὦ ΄ Αἰγαίων ὠνόμακαι αὖσὸ 7 
ἀνθρώπων. ὃ ὅτω 5 Φ αὐτίαν παρασ εἶν λέγεται τῷ ᾿Αἰγαίῳ πε- 
Ἀαγεέ) εἰς ἐπωνυμίαν " σῆμα δὲ αὐτὰ δείκνυοζ, κ᾿ τὸν Ῥωω- 

΄ δα- 
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᾿ [ φς ’ «τῷ ὃ 

δαχοὸν ποταμον, ὃ πόῤῥω ϑαλάοχης,, λόφον τὰ, ᾧ τὗτον ἐ- 
- 2 ἢ - φὰς 9 , ᾽ ἢ ᾿ " πικαλεον Διγαμωνος" χῷ ἀπὸ τὸ λόφῳ τῦτε πίδαχας ἐκδιδά- 

: ι [ Γ ΄ ᾽ “. “ 

ναι ἑκατὸν" ἡ ταῦτας καλείο παλάμας Βριάρεω. ἰξέον 3) ὅτι 
5 γ΄ ν Φ ] ς» ὲ 

ὥσσερ ἐκατυγκέφαλον τὸν Τυφῶνᾳ ὁ μῦϑο; ,, ἕτω καὶ ᾿Δεγαίωνα, 
ἐκατόγχειρον ἔπλασε. γα ἔσι χαϑ' ἱστορίαν ἐκεῖνο μδὲ περινοίας 

κῷ Ὁ Ὰ Ὁ Ὁ [Ὰ] 

ἀρχικῆς συμίβολον 5) καὶ τὸ πονλὰ δοκῶν τὸν τυφῶνα φρονεῖν. 
ἐξ ᾿ .-ῳ , Ξ εὐ , φ ς 

τῶτο δὲ τὸ πονλὰ “ορά]τειν αἰνιγμά ὅξιν - ὅϑεν καὶ ὁ πολυμή- 
ΕῚ ᾿ ͵ τ. οο [2 

χαάνος ᾿Αρχιμηδης.» μιὰ “περιβολὴ πονλὰ Θέλη ἀφιείς, Ἑχατ}- 
: Φ. ͵ 

χϑερ Ὡρὺς ἐϑ βανλομδύίων ἐκλήϑη.. 

Ἶ ΠΕΡῚ ἜΛΑΨΡΗΣ. 

Ξ Λάρη. ἡ μήτιρ τὰ Τιτυδ' ὃν πχῦσα ἐκ Διὸς. καὶ ἀδυνατὅς- 
ΝΜ λ δὴ ’, ὍΦ ᾿ ᾽ , 

σὰ γδυνῆσαι διὰ τὸ μέγεθϑο: τῇ παιδὸς, ἀπωλετο. Φερε- 
ι τὰ , [»] ᾽ -ὉΦ. ἣ « ἢ 

κύδης δέ φησιν, ὅτε ἜΧλαάρῃ τὴ Ὀρχορῆοῦ μιγείς ὁ Ζεὺς, ὦ- 
ϑησεν αὐτὴν κὺ γῆς ἤδη κύσσαν.,, δεδιως ἸΙω τὴς ρας ζηλοτυ- 

΄ Ά λ ᾿ 9 ΟΣ Ὁ ᾿ "7 ᾿ λ Ν᾽ ΔΝ Ν ὙᾺ, 

σέων" χα. ἀνεδοϑδη τὴς [ἧς ᾿Ῥίϊυος,, διὸ καὶ γηρηυῆς καλῶται. ἀὰ- 
λοι δὲ μυϑεύονται Τιτυὸν, μετο τελευτὴν τῆς ἀυτὸ μμῆτρο:) πὰ- 

Ω] Φ 9 {2 [] 

ρὰ τὴς ἰ ἧς ἀνατετράφθαι" χαϑὰ ὦ Ὅ μηρος ἱστορεῖ» 
» λ τὸς ᾽ ! - Καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαΐης ἐρικυδέος ὑἱόν. ᾿ 

Ὁ - δίς Ὁ ᾽ τὸ , Ἄν» “ ᾿ δε, 

δοχεὶ ὅ᾽ ἡ ἱστοοία ἀὠπίϑανος εἶναι, χαὶ ἀπιστος, ὅτι ὧμ δδυτέρξ 
ἡ Τὴ ἐγέννησε τὸν Τι)υόν. ἀλλ᾿ ἐρδιῆο. ὅτι δι ποιητῶϊ τὲς τερα- 

ἷΝ ι τῷ Ὁ τω ΄ Φ ἥ, 

τώδεις χ᾽ τὸ σῶμα. Τῆς εὔνωί φατιν᾽ ὅτω γὺ ὦ Καλλίμαχος 
᾿ Υ͂ οΦ τ" 3) [ δ ΠῚ 

τοὶ δεινὰ ΤὟἊ ϑηφίων, Γῆς ναι ἔφη. ὅτι 5) μέγας ὃ Τιτυος, καὶ 
"Ομηρὸς φησιν, 

ε 39 9... ἢ ᾽ Ν -- Οὐ δ᾽ ἐπ᾽ ἐνέα κεῖτο πέλεϑρω. 
δε. ΝΣ Ἵ ., γ Ἢ, ᾿,» ἢ οι 7 9 Φ το φαυῆν, ὅν). ὉΤΙ7) ὁτὲ “γος ὥλαρης ἐτέχ θη. ἐδόκει, αὐτὴς εὔἶγωι,, 

᾿Ὶ δ᾿ ΩΣ « -» 3.6 ᾿ 3 δια τὸ βραχὺ τὰ σωματος " οἷς 5) αὐξηϑ εἰς τερατύδης ἐγένετο, 
ΕἸ πῸν ᾧ τεχθῆναι ἀἰὐτὴν καὶ τετραφϑαι χορὸς τὴς Τῆς. τ 

ΠΕΡῚ ἘΛΔΕΓΕΙΓΔΟΣ, ΤΗ͂Σ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΥ͂Σ. 

Ἴ ΕΓ Ἢ ἡ ϑυγάτιρ Νηλέως, τῷ ἡγησαμδήα εἰς Ἰχαοίαν 
τὴς Ιωνων ἀποικίας. ἧς τὸ χίύσιον οομα [Πεερώ Φασιν 5). 

᾽ Ἁ Ὰ ΠῚ Ἶ Ἁ ᾿ ͵ » ᾿ εὐρήται δὲ ὐὖϑῳ τὸ ἐλεγοαίνειν, τὸ ἀκολασταίνειν" διὸ ἐδεὶς ὦ- 
δ εν Ι ᾿ “ 

τίῳ ᾿Αϑἰωλίων ἠβυλήϑη γῆμαι. 

ΠΕΡΙ ἙἘΙΔΟΘΙΑΣ. 
ΡΥ. ἱἱ 

Ῥμρμρρ ἰω ἃ ᾿Ιωνικῶς διδα μὴν Εἰδοϑέθαν καλυμδύΐω,, θὺυ- 
γνάτηρ Πρωτέως ἣν. 

Ἴ ΔΙΑ. 



546 Η 

ΔΙΑ ΤΙ ἘΛΛΟΤΙΕΣ Ἢ ἌΘΗΝΑ ἜΠΡΗ ΤΑΥ͂, 

ἜΓΠ Λλωτὶς ᾿Αϑηνὰ, ὅτ καλερδύη., ἐτιμᾶτο ὧν Κορίνθῳ " χα) 

ἑορτὴ Ἐκλωτία. εἴρηται 5. Ἐλλωτὲς καὶ Θεὸς » ὅτι Βελλε- 
ροφόντις τὸν [Πήγασον ἵππον ἑἕλων, καϑ᾿ ὡσοθϑήκίω ᾧ συμμα- 

χίαν ἧς ᾿Αϑηνὰς,, ἐχαλίνωσε » καὶ ἀπὸ τῷ ἑλεῖν τὸν ἔππον, 
᾿λλωτίαν «οροσηγόρευτεν αὐτήν. 

ΠΕΡῚ ἝΛΛΗΣ ΚΑΙ ΦΡΥΞΟΥ. 

᾽ Θάμας ὑιὸς ᾿Αἰόλπ, ἀδελφὸς Κρηϑέως, ποιῷ ὧκ Νεφέλης 
δύο παῖδας Φρύξον ᾧ Ἕλλίω.. τελόδυτησάσης ὅ᾽ αὐτὴς 

γαμεὴ δευτέραν γεωαΐκα τὴν ᾿ἵνώ. ἀἄυτὴ 5). ὡς μητρυιὰ,, ἐπεβά- 
Ἅευε τοῖς πώωισὶ, τοῖς ὧκ τῆς «οροτέρας γυμαικός " γὰ φρύττεσαᾳ 
πὰ σπέρματα, παρεῖχε τοὺς γεωργοῖς Φρὸς απόρον " ὧι δὲ 5) ἔσ΄- 
σερον μδὲὲ ὧν τὴ γὴ. ἡ 5. γὴ λαβᾶσα,, ἐκ ἔφερε τὰς καρπὲς 
τὲς ἐτησίας γ διὰ τὸ πεφρύχϑαι τὸν «τόρον. ᾿Αθάμας ὃν, εἷς βα- 
σιλεὺς. σιωαγαγῶὼν τὲς μάντεις ) ἡρῶτᾳ αὐτὰς, μαϑεν βελό- 
μενος τίω αἰτίαν ὡς ἀφοείας. ἡ δὲ ᾿Ἴνω πέμπει πρὸς ἀυτὲςς 
δῶρα ἐπαγγενλομδύη δώσειν, εἰ φήσειαν «ρὸς ᾿ΑΘϑάμαντα ,). ὡς 
εἰ μὴ ἀναιρεϑείῃ τὰ Ἰέκνα,, τὰ ὧκ τὴς παροτέρας γιυωκικὸς ἀυτῷ. 
γεγονότα, Φρύξος καὶ ἝΝΑ,» ἐκ ἂν ἐκφύσειεν ἡ γὴ τὰς καρπές. 
πειοϑέντες δὲ ὁι μάντεις Ἀέγεσι ταῦτα ὑποςρέψαντες τῴ ᾿Αϑά- 
μαντε - μεδλόντων δὲ παίδων τὺς ᾿Νεφέλης γν Ἕλλης ᾧ Φρύξε, 
Φονέυεοδί, , κριὸς ἀπήγγειλεν ἀυτοὺς τὸν ἐπηρτηρῆύον κίνδαμον " 
τα ἐπὶ Μ᾽ νώτων Ἄαξων, εἔσεισιν εἰς ϑάλαοσαν" καὶ νηχόμδυθο 
ἔφερεν αυτός. ἐλϑων δὲ εἰς τὸ Τρωϊκὸν πέλαγος, ἐπτοβάνιεε τὴν 

Ἕκλίω - { ὅϑεν νυαὶ ἐπ᾿ ἀυτὴς ἙΝαήσχποντο; ὠνομάοϑδη  } τὸν δὲ 
Φρύξον ἐπὶ τίω Σχυϑέν διακομίζει. ἔνϑια ἀυτὸς σφιίζει μδὲ τὸν 
κριὸν, ἃ ϑύεε Φυξίῳ Διί" ὁτι ὀξέφυγε τίω ἐπιξλίω τὴς μη- 
τιυιὰς. γαμε δὲ Χαλκιόπία τίω ϑυγατέρα ᾿Αἰήτα τὸ Κόλχων 
βατιλέως" ᾧ ποιὸ ἐξ ἀυτὴς παῖδας τεοζαρας . ᾿Αργον, [7 σω- 
ρον, Μέλανα, ὦ Φρόνγιν - καὶ ὅτως ἐκεῖ τελόυτᾷ. ἀνλὰ ταῦτα 
μὴ δι δύστιτα ᾧ μυϑώδη, τὸ ὡς πλοῖον τὸν κοιον διανήχ εὐ. 
κα ταῦτα βαττάζοντα δύο ἐνθρώτες. χ4)ὴ πὰ τὸ σιτία» τὴ ποτα; 
κ ἀυτὰ καὶὶ ἐκείνων ; αὶ γὸ δή πΒ ἄσιτοι τοσϑτον χρόνον διέμει- 
γαν. εἶτα Φρύξος τὸν τίωὐ σωτηδίαν ἀυτῷ φράσαντα κριὸν, ᾧ δια- 
σώσαντα σφάξας, καὶ τὸ δέρμα οἰ σοδείρας, ἔδωχεν ἔδνον ᾿Αἰἥτῃ. ὁ 
δὲ, ἔδωχε τὴ ἑαυτὰ θυγατρί ὁ γὸ ᾿Αὐήτις Μ᾽ Κόλχων. ὡς εἰ- 

βῆ" 
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ὃ ἢ 

ρητα! » τότε ἐξ ασίἈευεν. ὅςα δὲ, τότε τὼς καὶ τὰ δέρματα στ ἄνες 

Φ-Ὡ ς᾽ 
μέ γε ἢ ᾽ ᾿ ’ Φ “ 3 

ἢν, ὡς τὸν (ασιλέα, ἔδνον ἰδίας θυγατρὸς τὸ κώδιον Ἄαίβε:ν" Βτῶ τὸ 
,΄ « τὸ ͵ 9 " " ε ἢ 

μηδενὸς ἀξίαν τὴν ἔσυτϑ θυγατέρα ἐνόμιζε. ἤδη δὲ τινξβ 5 ἵνα τὸν 

γέλων ἐκφύγωτι ρυσὃν φασιν ἐἶγάι τὸ δέρμα τῦτί. εἰ χρὺ- 

Ὁ ᾿ [ το ν᾿ ᾽ Ν Ν ͵ . ᾿ ᾿ ᾿ 

κὴἣν τὸ δέρμα ἣν . ἐκ ἐχρίῳ τὸν βασιλέα λαβῶν ὖϑῷ ανδρος 
Ι ᾿ ἀτ  Ρ .ε ᾿ “ ᾽ , τὸ “ ᾿ ᾽ ; 

ξένῳ. ἀκν ἐδ ο ᾧΦρύξος ὅτως ἀχάριτιθυ ἰὼ, ὥςε τὸν ἐυεργε- 
᾿ ᾿ 7,39) 

τὸ 
βυῦς .΄ 

ον ἀνελῶν. ὅν εἰ σμαρώγδιον ἰώ τὸ κώδιον. ἐπέπλδυτεν ἢ 

ἊΝ Α ᾽ Ω Γ Α Υ̓͂ ο’ τ, Ι Γ ᾿ Ἁ ͵ ] 

Δργω δέ ἄυτο. κχολ ἡ) λέγεται, ὅτι ᾿Ιάσων ἐπὶ τὸ κώδιον τῦ- 
ἣν λ΄, 29 . Ν [ , ,! ᾿ ἢ 

τὸ τίω ᾿Δργὼ ἐςεῖλε, κ᾽ τὸς ἍἹ ἙΝαήνων ἀρίσ8ς αὐτὸ Κομίσθ» 

εὗϑω:. ἀνὰ περιττὸν τὸ τὰ γελοία ἀνασιχευάζεν" ᾧ γὃ γελοίως 
ς Ψ 

« “ὕ 1] 

δέστερόν πὼς Φυίΐνετα!.. ἢ δὲ ἀληϑεστίρᾳ ἱστορίῳ ὅτω: εχει" 

᾿Αϑάμας ὁ Στόλε, τῷ “ἜΝληνος 5 ἐξατίλευε τὴς Φρυγίας " ἰὼ 
Π ᾿ 

͵ ελ ) . Ὁ 

δὲ ἀυτῷ ἀνὴρ ἐπίτροπος ΤΜἭ χρημάτων. ὁ» μάλιτῳ πίσον ἡγεετο,. 

[ ἐ Ἁ ᾿ ᾿ » ν᾽ Ν» ᾿ ͵ 

ὁγόματι Κριός " ὃς ἀμϑόμδυος τὸν ᾿Αϑάμαντα ἀποκτεινμ ἐθέλον- 

σὰ τὸν Φρύξον, δηλοῦ τῶτο τῷ Φρύζῳ. ὁ δὲ Φρύζος χατεσικεύασε 

] » ᾿ ᾿ τῷ 
3 ἜΝ δι ἢ 

ναῦν. ᾧ ἐνέθετο οὦἡ αὐτῇ χρήματα πάμτονλα » Οὐ ἢ νηὶ ὦ ἡ 
7) Ν ᾽ τ 

“ [ Φ 

μήτηρ Πέλοπος (ονομὰ δὲ ἀυτὴν Ἤως. )ὦ ἀυτὴ ἐκ ΤΜ ἀυτῆς 

Ι 
“ ᾿ Ι Φ 

ρημάτων εἰκόνα ποιησαμδύη χιυσὴν.» ἐνέθετο. σι) τοῖς χρήμασι 

ΓΝ] ν ῃ ᾿ Ψ Ϊ φ ι ᾿ , Π 9 ᾿ γ᾽ 

γᾶν καὶ Φρύξον, ὦ ἝΝ» ὁ Κοιὸς οὐ ταύτη ἐνϑδεῖς Κ» ὠχετο 

᾽ , ε ᾿. Πο Ἃ κ᾿ - ᾿ ᾿ 3 

ἀπιών" ἡ μδὺ ὃν ἝΝΑ, χατὰ τῦν πἋ 8» ἀοϑιενήσασα,, ἀπέθανεν" 

τι ἃ Εἰλλήωτοντος ἐκλήθη. ἀυτοὶ δὲ ἀφικόμδοοι εἰς τὸν Φάρον 9 

τ τοικᾶξιν ἀν; δι καὶ γαμεῖ Φρύξοσ: τὴν τῷ ὧν Κόλχων (ασι- 
͵ Ὶ ͵ ἢ ως ΄ 

’ “Ὁ 

λέως ϑυγατέρα ᾿Α,ήτ δὲς ἔδινα τέτῳ; τίωΣ χουτίώ εἰκόνα τὴς 

Ἠϑδς, ἀνν ἐχὶ δέρμα Κριδ. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ἘΜΠΟΎΣΗΣ. 

ἜΓΟΜτουσα, φάντασμα δαιμονιῶδες, «ὐσὸ Ἑκάτης ἐπιπεμπόμε- 

γον. Τὸ φαινόμῆυον τοῖς δυστυχϑσιν" ὃ δοχεῦξ πονλος μορ- 

φὰς ἀγκάοτειν.. καὶ ὁν μῆῤ φασιν ἀυτὴν μονόποδα εἶναι " Φ ἐτυμο- 

λογῶσιν διονὲν ἑγίποδα» διὰ τὸ ἑνὴ ποδὲ κεχρῆο " ὁ! δὲ. ὅτι ὀϊξη- 

χάγετο τὴν μορφήν - δοκεῖ καὶ τοῖς μεσημβρίωις φανταζεοῦζ . ὅταν 

τοὺς κατοιχομδύοις ἐναγίζωσιν.. ἕνιοι δὲ. ἀυτὴν τῇ Ἑχάτῃ., ὡς ᾿Α- 

ρ»σιτοφανης ἐν Ταγηνισ αὶ" χιϑονίας. Ἕχάτις. πείρα σοφὼν ἐξελιζο- 

μδύη. ἕιτα ἐπιφέρεε" εἰ χαλεῖς τω "᾿Ἔμπισαν.» ἃ σκέλος χαλ- 

κὃν ἔχ ει. ἔνιοι δὲ ὄνῳ σκέλος Ἀέγϑσι" διὸ ατὖϑθα' τισι χαλεῖοῦζ ονὅ- 

κωλον. τὸ δὲ ὅλον» φησὶ Κράτης» ἐοιχέ τι ναι φάντασμα παντοδα- 

πὸν γινόμδοον. λέγεται δὲ ὅτι ἡ Ἰασπις ἀλεξίκαχός ὕδι κὶ ὦπο- 

τροπιαστικὴ φασμάτων 5. ὧν ἕν ὕσι ἢ ἡ Ἔμπυσα. ᾿ 
2 {Ἐ- 
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ΠΕΡῚ ἘΝΔΥΜΊΙΩΝῸΣ. 

ΝΟδΝ έυνι Ἡσιοὺθ- μἦν Α'εϑλέμ. τὸ Διὸς ῷ Καλίκης ποὺς 
δὰ λέγει, “σα, Διὸς γὐω τ δῶρον αὐτὸν. ταμίαν ἘΩ 

ϑανάτυ, ὅτε μένοι ὀλέδχ. τ τϑν δι τί, Σελήνίω ᾿ἐραοϑ' αι μυ- 
θόύον ται " Σὰ ἰπφω γ καὶ τπανον ἐσιτορεῖ. δὰ, τὸ Ὡς. Σελήνης 
ἔρωτο; οὖ δόυτέ τέρῳ ᾿Ευρώτης. Ἀέγετν ΧΤὶ δ ατέρχ, ἜΘ, εἰς, πὸ Δάτμιον 
ἄντρον τίω Σεληήνί ρος ᾿Ενδομέωνο: Ἐπ μη: 5. οὐτὸν θοαὶ 
(Θεοῖς διατοίίβοντα ἐραοϑ ν φησι Ὡς. Ἥρας ἢ διόπερ Διός' χατ 
λετήναγτος ; αἰτήταντῖ ὃ μοὶ παντὸς χαὺ ϑύδειν «- ξ Θεόπομπος" ὦ 
ταὶς Μεγάλας ᾿Βοίως, τὸν ᾿Ενδυμίωνα λέγει οἰνενεχ να πὸ 
Διὸς εἰς ὄρανόν " ἐραοθένται δὲ Ἥρας, εἰδώλῳ «Ὡς λογιοϑῦναι 
τὸν “ἔζωταὰ γεφέλης ν᾿ ὦ ἐχβὰ ἡϑλέντοι χατελ εν εἰς “Ἄδος ὁ δὲ 
Ἴχβιχος ὦ ρύτω, Ηλιδος οἰυτὸν βυσιλεῦσιαί φησι. τινὲς δὲ διὰ 
πολλυω δ,χαιοσύνϊο οαποθεωθ νοι Φῷασι» αὐτὸν, Ἂς αἱ τόσ αοιζ τα- 

᾿ Διὸς; οἰες χαϑεύδειν. Φασὶ δὲ ἰὐτον ὅν (δὰ. Σ παρτιάτίο, 2. ἁ 
ἐ, ᾿Ηλεῖον " ἔνιοι δὲ αναιρᾶσι τὸν ἐπὶ τῷ ᾿Ειδυμίωνος ὕπιω μὺ- 
θὰ φιλοχύνηγον γὸὺ αὐ τῦ» »ἡυόμδοον, Τύκτωρ. φρὸς τίω Σελήνίω 
χιμηγεῖν" διὰ τὸ ὀξιένω τὰ ϑηθία κ τϑτον τὸν ΧΠμρΟν ἐπὶ πος 
νομῆς» τοῖς δὲ ἡμέρας οὖ σπηλαίῳ τὸν: ἀναπύύες ᾿ ὡς τινα θιε- 
αἱ πάντοτε αὐτὸν κοιμᾶκχ. ἄνλνο; δὲ ἀνληγ ορᾶσε σὸν αὖθον, λέ- 

“γοντές 5 ὡς ἀρᾷ ᾿Ενδυμίων -πορῶ τος ἐπε ἐχιερησε τῇ αὐταὶ τὰ μετίω- 
ΡΨ Φιλοσοφίᾳ" αὖοακ εἶν δὲ αὐτῷ τὸς ἀφορμὰς τίυ). Σελήνί.. 
ἐν τε φωτισμοῖς 5. ᾽ὴ χινήσεσι" διὸ καὶ εύχτωρ ο(9 ολάζοντα τό τοις. 5 
ὕτνω μὴ χρηζ᾽ κοιμάοζ δὲ με ἡμέραν. τινὲς δὲ τῷ ὀντι φί- 
Δυπσνον τινὰ γεγονέγωι ἀυτόν Φασιν" ἀφ᾽ ἃ τ παροιμία. Ἔνδυ- 
μίωνθ. ὄπγθου, ἐπὶ ΤᾺ πολὺ κοιμωμῆων . ᾿ ἀμελῶς τι τγα]- 
τοντῶν., ὡς ὍΠ χοιμαοσζ . καὶ Θεόκοιτος μέμνηται" 

Ζαλωτὸς μὴ) ἐμὶν ὁ τὸν ἀἄτροπον ὕπνον ἰαύων 
᾿Εγδυμίων. 

ΔΙΑ ΤΙ’ ἘΝΟῬΡΧΗΣ δ’ ΔΙΟ᾽ΝΥ͂ΣΟΣ. 

 Νοόργης ὃ Διόνυσος" φατὲ γὸ δύο ἀδελφὸὲς συμμιγέντοις ᾿ 

Θυέςἰω 14) Δουῦταν, ὁξ ωὡδ τεκεῖν τυῖδα ᾿Ενόρχϊω Χους 
λέμλιον: ὃς ναῦν ἱδευσαίρδι» Διονύτω.. ἀπο τ ἰδία. ἀυτὰ ὁνό- 
ματος τῦτον ἐχάλεσεν. ἢ ᾿Εγόρχης λέγεται οοὐσλυ με ὀρχήσεως. 
αὐτὰ τὸ μυττήεια ἐτελεῖτο. ἢ ὅτι ὦ ὀρχοις ᾧ φηγοὶς διζγεν - 
ὁ; δὲ αἰοιράν τινὰ ἱσορίαν φασὶ " Διόγυτον γὸ Ἀέγϑδσι ΘΙ 
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τίαλ μητέρα . μὰν τὸ τοὶ ΧΈΡΩΝ γωδ ἥτ ἰυτιν, ΤΙολύσυμνθου δέ τις 
»εανίας 5 ἐφη ὃ διέξω τίω γος ὍΝ δον. εἰ συγγένοιτο, ἽΝ 
ὁ δὲ ὑπέογετο τῶτο ποιῆσαι. εἰ Θρῶτον, δὐρήσει τίω μητέρα" Ἀἧ 
ἂν ξυλυὶς Πολυσύμνϑ χατεΆθων εἰς τὸν “Ἀδίω,, ὧι τὰς ὑψῖς. 
πηγῆς αν ἄγει ουτήν" τελάυτήσ᾽ ἀν τὸς δὲ ᾿ολυσύμνν . Διόνυτος θέ- 
λῶν πληρῶσαι τίω ὑ ὑπολζεσιν- σύκινα σἤδοῖα προσῆψε ̓ἑαυτώ, καὶ 
φανλὲς ΔΕΜΣΥΗ͂Ν ἐλάφων" ὁθεν καὶ ̓ Ενόρχης. ὡς φασι, ΔΛέγεαι. 

ΠΈΡΙ  ἘΝΤΟΥΣΣ. 

ἽΝυὼω " δυιμονιόν, τι τολάττεται μάχιμον . ἀπὸ τὰ ἔνῳ τὸ 
Φονεύω ΤΣ μα Ἡραχλέων Φησὶ" ἢ ἢ ἐγιῦσα ϑυμὸν ᾧ ἐλ- 

κί) πὸὺς μαχομῆύοις" ἢ.» χατ᾽ ἐυφημισι μον. ἀτὸ τῇ ἥκισα ἐνμὴς 
Ἢ ἐπιεικὴς εὐ! - ὅτω ῷ ὁ "Ἄρης τίν ὀνομασίαν ἔοι εν [Ἢ τὰ 
αἴρειν. ἀ οἰγαμρεῖν" ἢ ἀπὸ τὴς ἀρὰς. ἤ ὅσ: βλάβη" ἢ πάλιν χῷὸ 
ἐναντίωτιν » ὡσανεὶ ἐκμειλιοτορῆδων αὐ τὸν Τω Φροσαγ ορδυόντων ᾽ 
ἀπὸ τὸ ἄρτοι; ὁ ὅδιν ἀρμόσαλ᾽ ἣ γὸ δραττιχὴ διύαμις» Ὡροσαρ- 
μόζει τὰ ράγματα 5 τοιύτο τύχα Ἵν: ἐχοιδύης χὶ Τὴς Ἄημον 
»ἷας" ἣν ἐμύϑόταν δὲ αὐτῇ γενέοσζ. τὴν 5. ᾿Ενυω, οἱ μὴ) Ἴ1ρ0- 
Φον. δι δ᾽ μητέρα, ὃν ' ϑυχατέρα οὐτὰ παρέδωχαν.. 

ΠΕΡΙ, ἘΠΕΙΟΥ., 

ΠΕειος, ὁ ἸΠανοπέως ὑὸς, τὶν δώρειον ἧππον κατεσκεύασε, δῦ 
ὃ τὸ ἼΛιον ἐτορϑήση Φασὶ γὸ ὡς γ»ν ᾿Αχριοὶ ἐμβαν»- 

τες εἰς αὐτὸν 9. ἐκάθηντο. ἑλκχυοδ ἔντο: δὲ τὸ ἵππε! οὖόυ ΤῊ 
Τρώων εἴσω. τῷ τείχες Η γυχ τὸς δ ἐλ ὄντες ὦ φρυκτὺν. δείξαντες 
τοὺς λοιποὺς Ἕλλησιν ὅσιν οὖ Τενέδῳ, χα χείγοις ἐλϑᾶσι-. ἌΡΕΙ 
πόρθησαν τὸ Ἴων. ἄννοι δέ φασιν ὕτως. ὁπὲρ ὦ ἀληϑέςερον, 
ὅτι ὃ Ἔπεος ἵππον κατεσχόνατε ξύλινον » 0; μέγεϑ Θ. με- 
πεωρότερον 0] πυλῶν. ὅπως μὴ ἑλκόρδυθ. εἰσ λ Θ» ἀνλ΄. σε- 
(ἔχη τῷ μεγέθει. ὁ δὲ λοχριγνοὶ ἐχάθίυυτο οὖ χοίλῳ χωξΐῳ 
σῦδα' τί πόλιν ᾽ ὃ ᾿Αργείων λόγιος. ἐκαλεῖτο. οὐτόμολιν. δὲ 
ἐλθὼν ὁ Σίνων εἰς ἀμνῶν, φράζε: τοὺς ᾿Ιλιεῦσιν εἰσιαγ οι) εἰν τὸν 
ππον, “φρόσϑεις χ9) τὸ μὴ εἰσελθεῖν τὰς ἝΔλληνας ὃ 5 εἶσα- 
κϑσαντες " χαλ τὰς πύλας χα ελοντες ᾿ τῦν ἵππον εἰσάγσιν ᾿ 
αὐτῶν 5, ἐυωχ υμδύων ») ὧι “ἝΣληνες ἐπειτέρχονται" καὶ ὅτως ἑάλω 
ἡ Τροία. 

ΠῈ- 
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ΠΕΡῚ ἘΠΙΚΡΑ ΤΟΥΣ. 

9... ὕτός ὅδιν ὁ ΤΜ ᾿Αϑηνχίων δημμαγγωγ ὃς - ὃ χαλ 
Ἕυφοιος ἐπικαλέμδιΘ. " 5 μνημανάνες Δημοοϑ' νης ὧ τῷ 

ο΄ δαπρεσί εἰας. ἕτερος δέ ὅδιν ᾿Επικράτης ὃ μέμνηται Δυ- 
εὖτ: ον πὸ πεοὶ διοικήσεως» Ἄέγων 5. ὡς χαλχὃς ἐσάθη διὰ 
τὸν γόμον τὴν περὶ τ! ἐφήβω»- ὅν φασι χεκτηο ταλάντων ἐξα- 
κοσίω) ἐσίαν. ἄΐνλος δέ ὅδι πάλιν ᾿Ετικράτης, ὁ τῇ ᾿Αιχίνε τὸ 
ἐἥτυορος χηδεστὶς. ὡς δηλὅται ΟΝ αὐτῷ οΟ7 τῇ δαὶ τὴς “΄Ὅα- 
ρεσῷ εἰας ἐπολογίᾳ. ὅτος μῆντοι ἐπώνυμον ἦρχε Κυρηβίων 9. ὡς 
ὁ Δημοσθένης φησὶν. ὦ» τῷ κατ᾽ ᾿Αἰχίνε. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΜΕΝΙΔΟΥ. 

Πιμενίδης Κρὴς Κνωοσίος " ἈΝ δέ τινας 5 Φαίστιος . ἡ δὲ 
Φιωστὸς λέγεται εν» ὅτι παλαΐ ποτε ἡπειρώτις ἣν 5. διέτ: 

χῆσα ϑαλάοσης σιταδίες εἴκοτι" 1 όρτυνος. δὲ» ἑξήχον τὰ . ζα-» 
τεσ χάφη ΕῚ σο Γορτυνίων " “μεγάλη δὲ ἄυτη ἡ τῷ Γορτυνίων 
πόλις, ΚΓ τὸν ᾿ εωγράφον εὐ πόντοι 5 πόλεις Κρήτης μέγισται» Γόρ- 
τυνὰ 5 Κυδωνία δὲ Κνωοτός. λέγε: ὃ ὃ αὐτὺς καὶ ὁτὲ Γορτύνη δεὺυ- 
πρὶ μῇ; Κνωοσον ν ἈΦ διυύα μιν" ᾧ ὅτι συμωράττασαί ποτε ἀᾺ- 
ληλαις» πάντας: εἶχον υὑσηχόυς τὰς ἐκεξ. ἰὠ τοίνωμ ἃ ᾽Ἐπιμε- 
»ίδης. αἰνῆρ σοφός τε δ ἐποποιός " ὃς πότε παρὰ τὸ πατρὸς πεμφ- 
δ εὶς εἰς τὸν ἀγρὸν ἐπὶ “ρόβατον. [ τὴς ὁδδ ἡ μαρτῶν εὐ ἀν- 
τίῶ τηνιχοιῦ τὰ χατεχοιμήθη ὁ ἐτὴ ἑπτὰ ρος: τοὶς τοεντήκοντι " ἐνεὲ 
ᾧ παροιμία ἐλείφθη, ὑσερ τὸν ᾿Ετιμενίδίω κοιμᾶοσζ. διανὰς 
δ᾽ ὦ τοῦτα, ἐζήτει τὸ πρόβατον" ὡς δὲ ὄχ, ἔυρισχε. παρεγές 
γετὸ εἰς τὶν εἰγρόν. ὲ μετασιχόυασ᾽μῆύα πάντα δύρων , Φ παρ᾽ ἀκ- 
λῳ τὸν γον, διαπορῶν ἦλθεν εἰς τὸ ἀσυ. ὦ μόλις τὸν ἑαυτῇ 
νεώτερον ἀδελφον ἐἑυρων . τότε ἤδη γέρουτοι », παρ᾽ ἐκείν τὸ πὰν 
ἔμαθε. γνωϊ εὶς δὲ αἶα τοὶς Κρησὶ ἃ πᾶσι αχεδον. τοῖς Ἕλ- 
Ἀησὶ θεωφιλέςατος εἰναι ὑσελήφθη. ὅϑεν καὶ ̓ ΑΙϑην αίοις τῦτε λου- 
μὼ κατεχομδύοις., ἕ ἔχρησεν ἡ [Γυϑ ία κασῆται τίω πόλιν. ὃ 5) 9 
πέμψαντες ναῶν ᾧ Νιχίαν τὸ ΝΝικηράώτϑ εἰς Κρήτην. μετεκαλέ- 

σαντο τὸν ᾿Επιμενίδίω. ᾧ ὃς ἐλϑων ᾿ καϑάρας τε τίω πόλιν ̓  
ἔπαυτε τῖν Ἄοιμον" ᾧ ΤᾺ σεμνῶν ϑεῶν ἱερὸν, καϑάπερ χ4) ὦ 
Κρήτη; ἱδρύσατο. ὧι δὲ ᾿Αϑήναῖοι δὲγνωμιογέντες ᾿ τοί αν τὸ ἐψη- 
φίσαντο αὐτῷ δῦναι, ὦ νυὺν εἰς Κρήτην ἀπαϑεσαν. ὁ 5), τὸ μὴ) 
τάλαντο» ὅἐχ ἐδέξατο" φιλίαν 5. καὶ συμμαχίαν ᾿Αϑηναίων καὶ Κνωσ- 

σίωκ 
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οίων ἐποιήσατο. ὦ ἐπανελϑὼν μετ᾽ ὁ πολυ, τὸν βίον κατέσρε: 
ψεν. ἔτη ξεἰς οζ΄. ὧι 5, “δὰ τ' ἔτη ζῆσαι οὐ τόν φασιν. συγ" 
γεάμματα 3 ἀυτῇ φέρεται τάδε" Κυρήτων χὶ Κορυβάντων γνεσις. 
Θεογονία εἰς ἔπη πεντακισχίλια. ̓ Δργς παυπηγία, ὦ Ἰάσωνος 
ἀποτλῦς εἰς Κόλχες ἔπη ἐξακιχίλια. ἐποίησε δὲ καὶ καϑαρμὲς 
δύ ἐπῶν. χοὶ τὸ κατ᾽ ἐχλογάδἰω οὐδ ϑυσιὼν σιωέγραψε χα 
τὴς Κρητικῆς πολιτείας" ὦ περὶ Μίνω ᾧ Ῥαδαμάνθυθο.., ἐπὴ 
φετρακιοίλια " ἡ ἀΐλα τινά. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἘΡΕΧΘΕΏΣ. 

Ρεχϑεὺς, ὑιὸς ᾿Ηφυΐς μυϑεύεται, «Ὅν. τὸ διαοχίσαι α.)- 
τὸν τίω γίὼω, ὴ οἡννηθϑῆνα πο τῇ «τέρματος Ἡφαίςε, 

ἡνίκα ἔκρυψεν αὐτὸν ἡ ̓Αϑηνὰ ἐν τῇ γὴ" ἢ παρὰ τὸ ἐρέχϑω, τὸ 
χινὼ. ἡ δὲ μυϑοποιΐα ἢ ἔσιν αὕτη. ἃ Ζεὺς βελόμδι Θ. ἀποκυῦ σαι 
ὧμ τὲ ἐγκεφάλῃ αὐτὰ τίω ̓ Αϑηνὰν , ἔνα κυηϑ εἰη λόγος Φγο- 
σφέρεε τῷ Ἡφαίστῳ πεοὶ πέτε. ὁ δὲ Ἥφαιτος ἐχ ἄννως εἰλε- 
τὸ αίσα τίω κεφαλίω) τὸ Διὸς, εἰ μὴ τίω γἥυνω εδδίυ, ἐπο- 
παρϑενεύσεε " ὦ ἠνέρχετο ὁ Ζεύς. λαζων δὲ ὁ Ἥφχιστος τὸν 
βετλῆγα. τέμνε: Ἴὼ κεφαλίω τὸ Διός " ὦ ἐξέρχεται ἡ ᾿Αϑη- 
γὰ. αὐτὴν δὲ ἐπεδίωχεν ὁ Ἥφαιστος, ἔνα, αὐτῇ συγγένητχι. χα 
ἐπιδιώχων ἐπεστέρμανεν εἰς τὸν μην τὴς ᾿Αϑηνᾶς, καὶ δὲ ᾿Αϑη- 
νὰ λαβῦσα ἔριον. ὀξέμαξε τὸ σπέρμα . χῷ ἔρριψεν οὖ τῇ γὴ. 
καὶ ἐκ τὸς γὴς ἐδύετο καὶ τὰ ἐφίᾳ ἀν ἔωπος δρακοντόπες, .υ ὃς χα- 
λεῦται Ἔρεχϑόυς ᾧ ᾿Εριχϑόνιος" ἀπὸ τὰ ἐρίῳ ᾧ τὴς αι ϑονὸς 
τὄνομα Ἀαβων. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ἘΡΙΝΝΥΩΝ. 

Ῥυνγύες “μυθικῶς δαίμονές εἰσι ἐν φρώνε ες τμωφητικαὶ, ὧν 
τὸ ὀνόματα. Μεγαῖρα, Τισιφόνη . ἃ ̓ Αληχτω. ἀμτινές » 

Ἀν εἦ) Ἡσίοδον ὲ τὰς λοιπὲς ποιητοὶς ἐκ ἽΝ σταγόνων τὰ 
αὔματος ΤὮἋ αἰ δοίων τὸ Κρόνε ἐγένοντο. κατὰ δὲ ̓ ̓Αμχυλον μόνον, 
᾿Εφινγύες ; γυχτὺς αἱανῆς τέκνα ταύτας Φησὶ γενέον ᾽ ἐρδυνητῆρες 
ΤΩ αἱ μαρτανόντων ὅσαι " ὡσπερεὶ μεγαίροντος τάτος τῇ ϑεΐ,, 
τιγυμδύς, ἤγνδν τιμωραμδία τὰς γινομδύες σ΄ αὐδἔῶώ φόνες, ὦ 
ἀλήχτως καὶ ἀπαύστως τῶτο ποιᾶντος ; σεμνοὶ δ᾽ αὕται αἱ ϑεὼ 
ὦ ᾿Ευμενίδες λέγονται, χα τὸ τίω) εἰς Ἰὲς ἀνθρώπυς ἐυμένειαν 
τὴς φύτ᾽ ἕως διατάττεζ, ὲ τὸ τίω ποι Ἡδίαν κολάζεοζ. φρακώ- 
δες δὲ τὰς ὄψεις ἔχεσαί εἰσιν καὶ πυρὶ καὶ μάστιξι τὲς ἀσεβεὺς 

διω-- 



᾿, 

192 ἐξ! 
διώχϑσαι » ἀ ὄφεως πλοχάώμυς ἔχϑσαι ᾿ τῷ τοιούτην φαντχσίαῦ 
τοὺς χαχοὶς ποιεῖν. ὡς ἂν ἀποτίνωσι ποιγεὶς ἀντὶ ΤῸ ̓πλημμελη- 
δύων. οὖ “Δδη ὀικεὴν λέγονται 9. διαὶ υτὸ" Οὐ ἀσαῷ εἶ κε τοὺς 
τότ αἰτίας ᾿ 14) ἄ, “ὌγοΟρα τον ὑφίσαοζ' τίου φοιτίσιν τὐτὴῶδμ. ποὶς. 
ἰξίοις. ἀλως " ἀνληγοι ξαχῶς ᾿Βφινύες., σ᾿ ταμά νρήτιχαλ, διιυάμεες.. 
τνῦθαὶ τὸ ὦν τῇ ἔρα γα. τὴ γὺ ναίειν ἢ «δα τὸ τὸς ἀρὰς. ὡ- 
γύειν. ΤΙΣ γόνη . Ὁ αὐτὸ πιο ὕειν πὰς φονεῖς. Μεγαΐρα , «9 
τὸ μὲ γαίρειν χ4) τὸ φϑονεῖν τοῖς χκακοὶς. ᾿ΑἸληκτῶ» «ὖοα ττὸ 
μὴ λήγειν τιμωρεῖν τὰς τοιότες.. Κρόνε, Ἢ ἢ ΝΝυχτῦς παῖδες 3 
δι τὸ ἀφανῶς Ωῶ ἀοράτως τὸς ἐνεργητιχάς ταύτας διυάμεις ἐπέρ- 
χε, αἰτινες ἐν ταῖς τραγ, ῳδίως μετὸ λαμπάδων εἰσηγοντο. ᾿ὶ 
ἀννως" αἱ Ἔρρνῦες χαμτεσίγνονοι λέγονται . ἀπὸ τῇ κάρμιπτεῖν 
τοὶ γόνατα θ᾽ ἀὡμιαρτονόντων.. Λέγονται δὲ ὦ στυγεροὶ . ἤγἕν 
Φρικταλῳ ἢ 5 ὡς εὐτεῶν 9 Ἀρυερυὶ - καὶ ῥῃηνεδαναὶ. «δ ο, τίω ΣΊυ-. 
γάν τ τίω ὦ “Δὃῳ τηγίω: δαιμόνια γὸ τιμωρητιχὰ οἷ᾽ ᾿Εεινῦς 9 
αάλέσα κὅ) ἐκδιμασωὶ ὑλὰ νεῖς γονεῖς ἁμαρτήματα . δοχῦσαι ὃ. 
χα τοῖς λοιποῖς ἐπεξιένωι ἀδικήμασιν . ὡς αἱ ποιήσεις δηλὅσιν : 
ξτὶ Ἀ᾽ ππρωτοαὶ πλάτΊονται" διὸ τὸ κατ᾽ ,ὠνυγοφίαν πάνυ ταχυ 
τὴς Θεῦϑεν δίχης ἄφυκτον. δ σὴ τὸ, ἀγειώταται "ἊΝ δημίες ᾿ κα) 
μέλαναι» διὰ τὸ ἀφανὼς ἐπιέναι τοὶς κακοῖς" Γ τανύτοδες. διὰ 
τὸ ὁ10. μαχροτχελὲς, ἢ ὅτω πλατὺ τὴς, διαβάσεως, ᾿ ταχὺ . Ἂ 
ἐυχίνητον. τὸ δ΄ αὐτῶν ὄνομα 5 «9 τὸ ει ἐπιτατιχον ᾽ χα) τὲ 
ἀνύειν" ὡς ἄγαν ἀνυστιχαὶς,, ἢ σρύδαίαις ς ἀνύειν γ δ τὸ απ δ- 
δ εν παρ᾿ ̓ ΑΥτιχοὴς. ἢ ᾿ὡἧς τἀροὶς «ἀνίώσται, ἢ ὡς δον ἐλύνυες αντί- 
ραστικῶς» αὐ μάλιστα, γοργαϊ. Φ ὅσω, ανλυὰ τότων ἐτυμολος«- 

σίαλ... ζητητέον «Ὁ τοὺς παλαιοῖς, οὖ δὲς οἰξὲ παρϑ ἐτοι λογὸ- 
ποιζντο : διὰ τὸ μὴ ληπταλ εὐνὺμ “ροσώποις ᾽, ᾧ «εἰ ὁρῶσαι 
πάντα τὸ Ὁ ὀροτοὺς παϑϑη ἡ αὶ ; ὡς εἐπεῖν: " ἄλαστοι ̓  διὸ ἃ 

μνήμονες αὐταί ὅϑεν ᾧ Ζεὺς ἐλάττως. Φ ὁ Φϑονερὸς δαίμων 

ἀλά. στρ ἐπενοήθη Ἀέγεοζ. αἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ σεμναὶ" ὦ δειναὶ ̓  
ΓΝ δεηῶπες. "ὶ ἔχφοβοι, ἘῊ Ὁ κὶ τοίνευιοι . διὰ τὸ χατ᾽ στὰς 
φοβερόν. λέγονται χ4) ᾿Ευμενέδες χωτ᾽ ἀντίφρασιν , ᾧ χαλκχό- 
Ἄγε δι τὸ ἀκάματον. ἐτὶ ἐν ἢ βαρὺ τὴς: ἐπεμβάσεωξ " ὦ ἦα 
τάδρομοι χακῶν ἔργων. ἔτι" δ κ᾽ Λλωβητῆρες ὑστεροφϑόρδι . ὡς τιν 
τὺ φραχθϑταί τι καχον 5 ἐπαγυσο λωβίω αὐταί" καὶ ἄφυχτοι χύ. 
γῈ5 διὰ τὸ διον ἐχνηλατεῖν ΘΕ ταῦ ἢ δάκνειν τὰς καχέργνες.. χα 

ἀΐπιοι 5.9. διὰ τὸ νηφάλιον καὶ ἀνύτακ τον ἐπὶ τοὶς οἱ μαρτοίνασε» ᾿ὴ 
μάλιτα τοῖς φονϑῦτι. διὸ χα μίαν τότων {ιτιφονζω ἐκάλεσαν 9 
ἐπεὶ δίκας σὐτὴ τίνυσιν δ! φονεῖς. ἘΠΕ... 
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ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ἙΛΕΝΗΣ.: 

Ἐ Δένη, ἔργῳ μῆδ, Διὸς ᾧ Λήδας τὴς ΠΙᾺ δυρωνίας Θεςἰα παμξ 
Τ' δὸς, ϑυγάτη μυϑόνεται γϑυέοῦζ  λύγῳ 5. Τιωωδάρεω τὸ 
ὧν ΔΛαχεδαίμονΘυ. ὁμοίως Κάστωρ καὶ ἨΙολυδεύχης. τούτην, ὡς 
φησι Δέρις ὁ Σάμιος, πέντε ἔγημαν ἄνδρες. ᾧ φὩρῶτος Θητεὺς, 
ἑπτχετὴ ἑρπάσας. ἀφωρεθείς αὐτί εὐ τῷ ἡττηθῆναι σοὺ [ο- 

λυδεύχυς ὦ ΚάστορθΘ. Ν' αὐτὴς ἀδελφῶν, «οὖ ᾿Αφίδναις πολυχ- 
γίῳ δΨ ᾿Αϑηνῶν. χα) γδγυνήσασαν ᾿Ιφιγμένειαν, ᾧ ϑετὴν παῖδα 
τίου ΚλυταιμνήσήΊ)ραν ποιεῖται. δδύτερΘ. Ἑλένης νύμφιος. ὁ Με- 
νέλαος., νομίμως ὧν χλήρε ταύτην Ἄαχων. Ἴοίτος, ᾿ΑἈέξανδρος, 
ἑρπάσας “αὐτίωΐ. τέταρτος. μὦΣ θάνατον ᾿Αλεξάνδρε, . Δηΐφοβθυ, 
ὃ αὐτὸ ἀδελφὸς, ἀφιςεύσας κι πόλεμον, Φ᾿ ταὐτίω ὡς ἀφι- 
σεἶον αβων. ἢ βίᾳ κατ᾽ ᾿Ευριπίδίω. πέμττος ᾿ΑχιδΝαδς, προὶ 
Δηϊφόβᾳ ὀνείρῳ ταὐτὴ μιγεῖς5 ὡς Δηρῦσι. Δυχοφρων δὲ καὶ αὖ- 
τὸς πεντάλεχτρον ϑυάδα, ἥτοι Βάκχον ἀυτίω) καλὲ. εἴρηται δὲ 
Ἑλένη. οἷὖϑα τὸ πονλὲς ἐλεῶν τῴ χάλλει. 

ΠΕΡῚ ΘΥ ΕΡΜΟΥ: 

Ἑρμῆς Μαίας ὑὸς Ἀέγετχι,, διῴ τὲ τὸ οὐ ζώοις ϑρεττὶ 
χὸν Φ ἐπιμελὲς, ὁποὶϊώ τις καὶ ἡ ὧν ἀνθρώποις: Μαῖα. 

ὦ ἀγληγοοικὼς 5). διὸ τὸ τὸ Ἑρμὲ λόγε ζητητικοὸν ᾧ ἐρευνη- 
τιχῦν. τότον ἡγεμόνα α'δᾳδιδόασι Μ᾽ Χαρίτων, ἐμφαίνοντες ὅτι 
δυλόγως δεὲ “χαρίζεοῦζ, . ὦ μὴ εἰχὴ γ), ἀκλὰ τοῖς ἀξίοις. ὁ γὸ 
ἐἰχαθισιτηδεῖς., ΟΧνηροτερίθυ γίνεται πορὸς τὸν δυεργέτίω.. Ἴυγχά- 
γεὶ 5 Ἑρμῆς ὁ λύγος. ὃν 5) ὡς φάτιν, ἀπέστελαν «ρος ἡμὰς 
ὧι Θεοὶ. μόνον τῶν ἀνϑρωπον ἀπὸ ΔΨ ἐπὶ γῆς ὄντων, λογίκον 
ζῶον ποιήσαντες . ὃ αὖἶδα τἄλλα ὀξοχώτατον εἶχον αὐτό. ὠὡνό- 
μάστῷ ὅ., ἀπὰ τὰ εἰρω τὸ ἀγγένλω" ΦἘῈ 5 ᾿Ερέας ὀνομα᾽. ὡς 
ὁ ᾿Αμνείας) ᾧ πλεονασμῶ τῷ Μ Ἑρμέας. ΦἕῈ δὶ Ἑρμῆς πλεο- 
γάζειν γάρ φασι πολλαχὰ τὸ Μ, ὥσπερ ἃ οὐ, τῷ μοχλὸς, ἀπὸ 
τῷ ὀχλὼ" ὦ ἀπὸ τῶ εἴρω εἰραξ. καὶ μείραξ " καὶ ὁκ τῇ ἀχύρε 
ἀχυρικιί " ᾧ ἐκ τῷ τίχω τίχμωρ. τὸ τέλος" ὅτως Ἐρέας Ἑρμέας" 
ἐξ ὃ Ἑρμῆς τὴ Ἑρμείας , ἐπενδέσει τὸ Τ΄ ἔχε δὲ ὁ Ἑρμῆς 
απὸ κράσεως τὸ περιαχαρζ» ὡς δηλοὶ ᾧ Ἡρωδιανὸς.. ὃι 5) ἀὐυ- 
τὸν ἐτυμολογῶσιν ἐπὸ τὰ ἐρεὴν καὶ μήσαοῦί,, ὅ ὅδι λέγων" ἢ 
ἀπὸ τὸ ἔρυμα ἡμῖν εἶναι, ᾧ διον ὀχύρωμα. ἐνθένδε “ρῶτον μδϑ 
διά τορίθ. χέκληται , ἥτοι ἀπὸ τῷ διάτορος εἶγαι κὶ τρανὸς. ἢ πὸ 

τ 



1.4 Ε 
τὰ διαλέγεο τοὶ νοήματα ἡ μδΝ] εἰς τος πλησίον ψυχάς" κα: 
θὸ 4), τὸς γλωοσας αὐτῷ καθ ερᾶσιν. εἶτα ἐδμόνιος. ὀνομάζεται 9 
ἶπο τῷ. μεγαλωφέλής τις εὐνομ » ὦ καθ᾿ ἀὑπερρολίο), ὀγεὶν τὲς 
χρωμῆύες αὐτῷ" ὲ σῶκος 2. σανες σωτὴρ ΤΩ ὀικὼν αὑσάρχων ᾿ 
ἢν ὡς. τινες 5 ἰρυρὸς. ἐ τὸ οἰ κάκητον λέγεοχ, τοιότ 8 τινος. ση- 
μεῖόν ἐςσιν " ὁ γὸ “γος το. καχὃν ᾧ βλάππιν, ἰνλὰ “ρος τὸ 
σώζειν ὄντι γέγονεν ὁ Λόγος. ὅϑεν ᾧ τίω ὑγείαν αυτῷ συ- 
γῴκισαν" ἀργειφόντης Ὁ. ὄφιν, ὁιονεὶ αἀργεφαντης ἀπὸ τὸ ἀργῶς 
τάντα φαίνειν ὦ σαφηνὶζειν" το γὸ λευχον . ἀρ) γονον ἐκάλεν δι 
παλιμόι. ἢ ἀπὸ τὸς τῳ τὸ φοιτὼ τα χύτητος " 10 χα) γὴ τὸ το χ 
ἀργὸν λέγεται. κω ἀντίφρασιν. χρυσόῤῥα τις δέ, ὅτι πολύτιμμός 
ὄξι ᾧ ὁ ΦῈ ἀυτὲ ῥατισμός " πονλ γὸ ἀξίᾳ δὲὶν ἡ ἄδχφμρος νῦ- 
ϑεσία), ᾧ ἐπιστροφὴ ΤἊΝ ἀυτὴ Φροσεχ ὄντων Ἶ «᾿οδέδοται δὲ ὦ 
χηρυξ Θεὼν, ὦ διαγγένλειν ουτον ἔφασαν τὰ παρ ἐκείνων τοῖς 
ἀνθρώποις. χῆρυξ εδὲ, ἐπεὶ διὰ Φωνὴς γεγωνυΐᾳς ταριτὰ τὰ Ων 
τὸν λόγον σημαινόμδυα ταὶς ἀκοαὶς" ἄγγελος δὲ Ἂ ἐπεὶ τὸ βύ- 

λημὰα ΤἹ Θεῶν. γυώσκεται ἐκ τ ἐνδεδομδύων ἡμὴν κατὰ τον 
λόγον ἐνεργειῶν. πέδιλα 5) φέρει “ππερῶ τὸ κ δι᾽ οἰέρος φέρεται . 
συμφώνως τῷ Ὁμήρω, χαϑάτερ εὐρῆτκχι ΠῚ ἔπὴ πτερόεντα " 
γὸ τὴν Ἴδιν ποδήνεμον διὰ τῶτο., καὶ ἀεδνλότσοδα καλϑσιν ἄγγε- 
λον" ἀπὸ Ἰἃ ὀνόματος “παρεισάγοντες.. ψυχοπομπὸν 5, “τὸν Ἕρ- 
μίω ἐμυϑ' δίσαντο εὐγ 5 συμβάνλοντες ὅπερ Ἰδιον αὐτὰ ὅδι, 
τὸ Ψψυχαγωγῶν. διὰ τῶτο ᾧ ῥάβδον ἀυτῷ ἐγ χειρίζεσι, 

---- τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὀμμάτα ϑέλγει, 
σις τὴς διοσυοίᾳ ς δηλονότι. 

πΐρ τε τὺς Ἢ: αὐ τε Ἀὶ κσνῶον τὸς ἐγείρει. 

γ4) παρορμὰν γὸὃ τὲς τ ππὰρενεῆψον ῥᾳδίως, καὶ καταςένλεν τὲς πα- 
(ὡρμηχότας δωυνατύς, Ἴπἢ ὶ ἐντόνϑεν ἤδη τὲς ὀνεέρες ἐτιτέμπειν 
ἐδοξε- ῷ μάντι: ναι διὰ τὸ τοιύτϑ τρόπο; τρέπων ὡς (ἔλεται 
ποὺς Φαντασίας᾽ Θεῶν τ᾽ ἄγγελοι ὄνειροι. ὁι δ᾽ οἰποπληρϑντες 

αὖρα τίω εἰρηρδύίω βάβδον. τὸ τὸ κηρυκίῃ οἧμα δράχοντες.. συμ.- 
βολὸν ὅδι τὸ καὶ τὸς ϑηδιωδεις αἶσ΄ αὐτὸ Κη ΟὨ δεύντος τὸς 
ὦ ἀυτοὶς διαφορὰς, ὁ σιωδ εόντος αὐταὶς ἀμματι π λύμΝ: ὃ μοὶ 
τὸ τὸ γὸ Φ εἰρηνοποιὸν δοχεὶ τὸ χηρύχιον αὐγάι.. φέρασι δ᾽ ἀδλως 
ὧι μετιόντες τίν) εἰρήνίω. καὶ θαλὲς εἰν χέρας, γος ὕρομυησιν 
τὸ γεωργοῦ ϑέλεν τω χώραν" κὶ φειδὼ τινὰ εἶν ΤᾺ ἐμέ- 
ρῶν κἹ καρποφόρων φυτὼν. ὧκ 5 Μαίας ἔφασαν γεχενῆοῦί Διὲὴ 
τὸν Ἑρμίω, αποδηλδντες παλιν δια τότῃ. ϑεωρίας ᾧ ζητήσεω; 

εὐ γαι 
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εἶναι γϑύνημια τὸ ζῶον. καὶ δ γὰρ ἀἱ μυΐα μιαλόμδυαι τὰς γυναϊκας: 

᾿ ὑτῶϑεν. εὔρίωται μαΐμι, τῷ ὡσανεὶ ὀϊξερευνήσεε" ροάγ εν εἰς 
φὼς τοὸὶ ὑρέφη. ἜΘΕΙ, ὃ αὶ ἄχειρ, ἃ ἀπὺς γ. ὦ τετρόγωνθου 
τώ αχήματι ὃ Ἑρμῆς ϊ τετράγγωνος μδὺ, τῷ τὸ ἐδραῖόν τε καὶ εἶσ-- 
φαλὲς ἔχειν » ὦτε καὶ τοῖς πτώσεις αὐτῶν βάσιν εἶναι. ̓ ἄχειρ' ΟΣ 
κχὶ ἄπος.. ἐπεὶ ἔτε τοδὼ» ὅτε χειρῶν δεῖται, τορὸς τὸ ἀνύειν τὸ 
«ροσχείμδυον αὐτῷ. ὁ δ᾽ ἀρχαΐοι, τὰς (δὲ “Ὡρεσ βυτέρας ἐ οἣν- 
γῶν τοῖς τὸν Ἑρμίῳ" ὀρθὰ ἐποίϑν τὰ αἰδοῖα ἐχόνταις "᾽ τὰς ὅ. γεω- 
τέρας, Κ᾽ ἰγγυεέες . αἰγεν εδιίυς πάθας ὦντες ὅτι οὉ τοὺς φροξεβηκόσι 
ταῖς ἡλικίαις γόνιμιΘ. ὁ λόγος ᾧ τέλεος ὄὅδιν. ὃς δὴ ὦ ̓ τυχων 
τῷ ὄντι ὕξὶ. τυγχάνων ὧν ἀν᾽ “ρόοϑηται «οὐ δὲ τοῖς οἰώροις : 
ἀγόνος καὶ ἀτελής. ἰδρύται, δὲ κ᾽ οὖ ταὶς οδοὶς, καὶ ο»όδιος λέγε- 
ται 5 ὧς ἡγεμόνι... ὡς ἀυτὼ εἰς πᾶσαν φράξιν ἡγεμόνι χλο, 
ὦ ἀυτῦ ὄντος τὸ ὡ ταὺς βυλαῖς εἰς Ἰὼ δέασαν ἡμὰς οἰνοίγνον- 

5. τάχα δὲ ὦ ἐπ᾿ ἐρημίας ἐπειδὴ κἀκεῖ τὸς αὔθ» σχδιῆ: εἰυ- 
τὸ καὶ τῆς ερα τείας δεῖ. διὰ δὲ τὸ Κοινὸν οἷυτὸν εἶναλ ἔν τὲ ἀν- 
θρώτποις πᾶσι καὶ πᾶσι τοῖς. Θεοῖς. ὁπόταν "δὶς ἔυρῃ τί “ρούγντων 
ὡ ὁδῷ Ἷ σύνηθες ἐπιφϑέγγεονζ ΧΟΙ)Ον εἶναι τῷ Ἑμῆ. ὃ ς. δ᾿ 
σιμίτωρ ὅδ τὴς δὲρέσεως᾽ ἐγόδιος ὧν, ἐμφαίνοντες ὅτι, ΧΟΙνΟν “ἀξ. 
σιν εἶναι ὦ ΤἋἊ δὺρημδύων, οὠτεῦϑεν ᾧ ἿΜ δὲρημάτον ἑκμαίων λε- 
γ}οιδίων. κροτώρόυϑτι δὲ τῆς λέϑες τοὺς Ἕρμαϊς» ἑχατ τὸς » 

παριόντων ἕνα τινὶ ἀυτοὴς “ρο: τι εἷς 9 ἢ ὡς; χρήσιμόν τι ᾧ χοιτὰ 
γικον τὸ παρ ἐυτὸ ἐχαςίθ. ποιῶν, διὰ τῇ καθαίρει; τῖω δδέν- 
εἴτε μαρτυροποιόμῆυος τὸν Ἑρμίω" εἶτε ὡς ἐπιτημαλνόμδιθ. τίω 
εἰς ἀὐτον τιαίω, εἰ μηδὲν, ἄνλο ἔχειν φγοσενε) κεν αὐτῷ" εἴτε 
ἐκδηλότερον τοὺς παριδσι το ἀφίδρυμα ποιῶν᾽ εἴτε ρος σύμβο- 
Ἅον τῇ ὧκ μιχρῶν μερῶν σιωψεσιταναι τὸν ΦΡοφοφιχον λόγον. 
Ἀέγετκι δὲ ῷ ᾿Αγρραῖος “ορῶτος δ εἰκότως " ἐπίσχοτος 0 τ 

ἰγγοραζοντων τὶ ἢ τίφρατχόντων. ὡς ΑΝ Χόγυ πάντα ποιεῖν' ὃ εὖγ- 
τὸς. οὐτεῦϑεν ᾧ  ἐμποριὼν ἐπιστάτης ἔδοξεν εἶναι. καὶ ἐμπο- 
λαῖος ». χα) χερδῶο; ἐτωνομαοϑη. τῆς δὲ λύρας δύρετής. 1:5 . δίον 
τὴς συμφωνίας" νυ ὦ ὁμονοίας, καθ᾿ ἣν δι ζῶντες δὐδαλμονξσιν . ἡρ- 
βοτ δίων. ἢ ἐχε: τίν! διάθεσιν ἐπιβάννων. παραστήσω δ᾽ ἀυτῷ Ίω 
διώαμιν. ᾧ τίου! Ὁ ἰπεμθ αλνόντων Θέλοντες,, χλέπτην ἄυτον πα» 
ρέδωχαν. ὦ δολέν Ἑρμϑ ἱδρύσαντο. Λανϑάνεν γὸ ὑφαιρόιδυος τὸν 
«οροδιδόιδυον τοῖς ἀνϑιρώποι: " ἃ χλέπτων ἐστ᾽ ὅτε τῇ πιϑανό- 
τῆ! τὴν ἰληϑ εἰαν" ὅϑεν τινὰς ᾧ ἐπικλόποις Ἄόγοι “οὐχ λές 
γϑσι. ᾧ γὸ τὸ σοφίζεοζ ΤΨΜ εἰδότων ἀν τὰ κῆρ ἰδιόν ὅξι, νό- 

Ζ μίος 
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μκίος: δὲ λέγεται, τῷ ἐπανορϑώσει νοθ. τῇ ὩΡοστακτικος 0} 
ὡς κοινωνίᾳ ποιητέων. διὰ γν ὁμόνοιαν μετόχθη γῇ ἐπὶ τἰωὶ ΑΝ] 

λόγων. ἐπιμέλειαν : 'σέβονται δὲ αὐ τὸν αὶ οὐ ταῖς παλαίστροως 
μ᾽ τὸ Ἡρακλέφς » ὦ τῇ ἰχύει μῷ λογισμδ χρῆοζ δεόντος.. 
οἷ γὺ πεποιϑότων μόνη τὴ τῷ σώματος δωυάμιεε», τὰν δὲ λόγε, 
ὃς ὦ τέχνας εἰς τὸν (ἴον ἤγαγεν, ἀὠμελέντων , πάνυ ἀν τις ὁι- 
κείως ἐπείποι. 

Διαμμιόνε, φθίσει σε τὸ σὸν μέθυ. 
ἀἄνλως" ὃ Ἑρμῆς λέγεται γόμιος ἃ αὐξητικὸς τω. ΓΈΡΓΗ ΤῈΣ Εἰ 

ὃ δὴ καὶ ὁ ̓ Απόνλων ἥλιος Ἐχεὰ γ) αἱ ρυηγορῥαῆναι Νύμφαι, αἱ 
γῆϑεν ̓ ἀναλίδυσι τροφὰ» τοὺς ζωοις,, ὡς ἐπιστκτῆσιαι κρήνας Φ 
ἀλσεσι 9) ἱεροὶ ἃς ποταμοὶς. ἡ δ᾽ ἀνληγοοία Ἑρμίω . τὸν λό- 
7,0» νοεὶ" ὦ ἐκ τὰ ἑρμηνδύειν αὐδτὺν ἐτυμολογε 5 ὡς ἑρμμηνόνον- 
τα τὰ τὴς ψυχῆς βελεύματα, ὦ ὀξαγγέλλοιτκ" ὅθεν ᾿ διώκ- 
προ» ἀυτὺν καλεὶ. δία τορὼς, ὁ ὅδι σαφῶς. ἀυτοὶ “φροάγοντα, ὃ 
τὸν δὲ ἀυτὸν οἰργνεεφον Τὴν ἐπονομάζεε . ὡς ἀργὸν Φόνυ . εἐρηνιχὸς 
γ ὁ λόγος. ὁ δὲ μῦϑο: ἐργειφύντίω τὸν Φονέα τὰ "Α;}»5. κα- 
λα, ὃν φύσεως τέρας ἡ ἱστορία οὐ δαδίδωσιν Ἶ ὀφϑδαλ μῆς αὐτῷ: 
ἀνοίξασα διὰ παντῦς τὰ σώμοιτος.», ὃς ἄϑλοτε ἀν νας ἀνοίγων » ἢ 
τοὺς μἢ) μύων; τοὺς ῷ βλέπων, αὔσανος ἣν διὰ (ἰᾳ. «ἀσροις 
τισὶν ἀνατεννλασιν 5 ἐπανοίγων͵ τὰς μύοντας ὀφϑαλμὲς σιιμανατέλ- 
Ἅον τοις 9 ὥστῈρ κα) ἀἰυτύς ἑτέροις δὲ αὖ πάλιν ΤΜ ὠστίρων δυος 
μδύοις ἐγκαταμύων τὲς βλέποντας ὀφθαλμός" ὦ ὥσπερ συγχα- 
ταδύων τὸν οϑ ἀυτοὺς ὁπτικὸν ἥλιον. ὃ ὦ τ  φνει δηλοῦ. Οὗ 
δίς φησιν “Αργ8 ὄμματα ) τὸ μὴ συν ἄρθρων ἐπιτολαῖσι βλές- 
πόντος 9 τὰ δὲ κρύττοντα δονόντων μέτα .νὐ ὅτω μδὸ ὁ. μᾶϑος 
πολυωπον πλάττεν τὸν Αἴργον ο ἡ δὲ ἱστορία τὸν ᾿Άργον τὰ- 
τον, ὃς να πανόπτης ἐπεκαλεῖτο» πολυπράγμονα τοὶ εἰς ὄψιν Ἐἢ 
βέώλεται" ἢ ὀφιγνώμδιον πὰσι ταρεῦνολ Ὡράγ μασι . αὶ ἀεΐ ποτε 
ᾧ ὡς διόν τε σιωεχῶς πάντα ὁρὰν ᾿ " μηδὲν ΤᾺ σο τίω ἀρ- 
χίω αὐτὸ διαλανο νον αἰυτὸν . σῶς ὃ ᾿ὶ ἀγγχ ἱνϑς ὁ ἀν ϑρωπὸς 
ἣν, ὦ τὰ μὴ ὁρὼν ᾽ τὸ ὃ φβοορὼν ᾿ ὁποῖον ὁ Τίοιητὴς λέγει 
τὸν υλεσονὲ το τε ἐμῶροϑεν ΑἸ Ὁ τὰ ὄπισϑεν . τυχὸν δὲ χαλ 
ὀξὺς ἣν τίω ϑέαν " ἀλλὰ ἡ ᾿᾽ ἐγρηγϑρὼς τὰ πολλὰ, χὐλ ολίγῳ 
ὕπνῳ ἑαυτον ἐπιτρέτων : δι. ὃ μῦϑος πολλὲς σφϑαλμῆς αὐτῷ 
ἐφιλοτιμήσατο. εἰχὸς 5, ἃ δυνσδυόνειρον τ τὸν ἄνθρωπον" κὶ ἐδό- 
κε: ἃ κ᾽ τῦτο ἀΐταγος Ε} 9 ὡς ὦ ὦ τῷ «ανὸν ἐοικὼς χαϑορᾷνς 
διὰ τίω ἀληϑὴ Μ᾽ φαντασιὼν ἐχξασιν. ὥσχερ δὲ τὸν ἼἌργον ὁ 

μὺ- 
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μῦϑος εἰ1}}) “ματωδὼς ἐσέμνινεν» ὅτ ᾧ ἄνλον τινὰ πολλὰ “ρώτα 
τουτὸς ταὶς χερσὶ ἑκατόγχρερα ἔπλασε" χα τιν! ἐἰχαμάτῳ ὄντι 

τίου πορείαν ἰπὸ χαληδ τὸ σχέλος ἐσφυρηλάτησε" “ὃ ὠκθτικονῦ 

δέ τινὰ ὄντα 7, ον Φέρει» ὧτχα εἶπε πρατολογῶν πολυτρόπως τὰς 
μμδ. ὐρόι τὴς Φύτεως. ἀχλως" ῥάβδον χρυσείίω δίδωσιν ἡ Ὅμη- 

ς τῷ Ἑρμῇ » ἢ δὰ μὲ. ὄμματα ϑέλγει » τὸς δὲ υὐϑγώον τας’ 
ΠΝ ὦ λέγει, ὡς ταυτῇ κινήσας ἥγε τοὶς ψυχάς" ὡς ἘΠῚ καὶ 
ταὐτίω ἐγέργνειαν τὴς ἐρμιαϊχῆς ῥάβδε. ΟὙ νεται δὲ. βάβδος, τος, 
τὸ ῥᾳδίως ποιεὶν βεδίζευ, ἡ τοίνιυ» τὸ Ἑρμῆ ἐπὶ τοὺς ἐγρηγο- 
ρόσιν, ἣ καθ όυδδσι, λαμ ἄνετον" ἡ δὲ τὴς ̓ Αϑηνὰς εἰς ᾿δυοτέα, 

ποτὲ Αὗἦδ᾽ γέον ποιεὶ 57). ποτὲ δὲ: γνέροντα᾽ τῆς Κίρκης δὲ " ᾿ ἽΝ 
πινόντων κυχεῶνα ὅτῳ δὴ ὦ τὸ τὸ ἵ]οστειδῶνος σχηπάνιον , ἤτο; 

σχῆπτρον. φασὶ δὲ δ, Ἑρμῆς «ρῶτος: ᾿Απόξδλωνι σιχευωρίαν μϑ- 
σικίω ΦῈ ὀστρίάκε χελωνης ἐμηχανήτατο» εἰς λύσιν μήνιδος τὴς 
ἐπὶ χλοπτὴ ΤὌ" ἐχενθ. διὸ ᾧ χέλυς., καὶ ἀυτὴ χαὴὶ Ἄύρα " τῶτο 
εϑι ὡς δίιον λύτρα τις ἐκενο δὲ, εἰς ἀπὸ τὴς χελώνης " ἐφ᾽ ἧς 
ὶ ἡ χέλυς. λέγεται δὲ τρικέφαλος 53 ὥσπερ, διδάσκων πὰς δδθςι 
ὶ ἔχων σογραφίο) ποὶ μὴὴ «υτὴ φέρει ἣ ὁδὸς Υ τοὶ δὲ αὐτὴ " 

ἴσως δὲ «ορὸς ἑκάστην ὅδον κεφαλίω εἶχεν. ἂν δὲ ὁ ἀναϑεὶς τὸν 
τριχέφαλον Ἑρμίω, ἘΠ τροχᾺ ἰδῆς πων Κυλλήνιος δὲ Φροσαγο- 
βέυεται" μυϑικῶς εδι)' ἀπὸ Κυλλήνης, » ἥτις ὅρος δοὶν ᾿Αρχαδίας 
ὀνομιασι δὲν ἐπὸ Κυλλήνης οἧρωΐδος τινος. πεομάδεται δὲ διαφερόντη;, 
ἐν τοὶς αὖρα τὸ τοιδ ΤῊν ὅρος τιμαοι τῦν Ἑρμίω, καάκενσεν Ε "εχ οὲν 
τὸ λεχ δὲν ἐτίϑετον. Ων εὗυτοὶ αἰ Ἀ) οθίαν Κυλλήνιος τὸ ὕπν8 
δοτὺρ. ὃς τὸὺς γνίας ΤῊ χύλων ἣ κυλάδων ἔχων» ὃ δηλοὴ τὰ σὸ 

τὰς ὀφϑαλμές “οὔεν ᾧ κυλοιδιὰν ἶ τὸ τὸ κῦλα τὰ ὀφϑαλ- 
ΠΩ] ὀιδεῖν», ἐκ μαχροῦτνίας 5 τυχὸν. ἢ αἰὐπηίας. λέγεται δὲ ὁ 
Ἑρμῆς “ρῶτος, δια χῆρυξ κὶ διάκτορος, τοῖς ὁδὲς) εἴπὸ λίϑυς 
ξυρεν, ἐπετίϑει ἢ ἔξω δδυος ζ8 εὐε ὐϑο δι δ τόν" δὶ ποιῶντας ν ᾽ὰ τὸς 
ὅδες τῇ Ἑεμῇ, ὡς διαχτύρω, ἐκκαϑαΐροντας. εἰς τιμίω ἸΕΙβοίον τὲς 
ΤᾺ τοιότων δίων σωρὲς ΕῬμεα. ἢ ἑρμωΐας Ἀόφυς καλεῖν φα- 
σι. ᾽ὴ Ἑρμδ τῷ εἰς Ἀόγ.0ν ἀκκηγορεμῆύν σύμβολον τῇ τὸ τοιὰ - 
ΤΌΥ ἔργον. ὡς γ» σωρὸς λίθων ἐκ μικρῶν εἰς' μεγίλον ογκῶται 
κολωνον Ἐπ λιν.» ΨΥ ἀποταδίω διεξοδικῶς.; ἐχ ὅρα ὑτοίτων 
σ΄ τοῦ, είων τ ᾧ συϊνναβῶν καὶ λέξεων σεσωρευμῆζος εἰς πολὺ χο- 
ρυφῦται. ἄχλον δὲ εἶπον. ορμῇ οἰνελόντι τὸν ΓἌργον » δὲ ἃ 5 ὦ 
᾿Αργ εὐφόντης ἐκλήϑη, ἀγάγκίο γενέοσ δίκας τὸ Φόνδ ἀποτιν- 
γύειν" ἐπεὶ δὲ Διὲ πειοϑ᾽ εἰς ἐπλημμέλησε τὸ χαχὸν, ᾧ ὦ ὥκγεν οἱ ολλα 

τὶν 
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τον τίσανζ» προσ έῤῥιψαν τὰς ψύφες ̓ . ὁ χαϑ᾽ ἔνα ἊΜ κρειτΊό- 
γῶν ἠρέμα. τῴ Ἑρμὴ βαδλοντες 5 δ' ὁ 10» ἐκεῖνον λίδοις " καὶ ὅτω τίω 
τὸ φόνα ποινΐω ἀφωσιώσαντο .ὦ δὶ ΤῊ ψήφων ἐκείνων λίϑοι 
ἰναββάντες τὴ σωρείᾳ εἰς Δόρον . εἰς τιμὴν ὕστερον ἕπεσον τῷ 
Ἑρμῇ. λέγεται δὲ χα) κυβὼν ἢ. Ὡροττάτης ὁ Ἑρμῆς, ὡσσῈρ καὶ 
ὁ Τὰν . 

ΠΕΡῚ ἘΘΥ ἜΡΩΤΟΣ: 

“ [ ἣ , "ὮΝ 
Ρως. κ᾿ μὴν ᾿Α πολϑνώνιον 9. ᾿Α Φροδ έτης πλάττεται ὑός " Ἂν 
δὲ Σαπφὼ, Γῆς ὦ ᾿Ουρα: δ᾽ χ δὲ Σιμωνίδίων, ᾿Αφροδ- 

τὴς ᾧ "Αρεως ̓  χῷ δὲ Ὀρφέα : Κίδμει ἼΡυχος δὲ χα Ἡτσίο- 
ὃος ἐκ Χαάες λέγϑσι τῦν Ἔρωτα “δυνηθῆναι. ὃν ᾿ τυφλὸν ὧν 
παλαιοὶ «ϑαδιδόασιν., ὥσστερ καὶ τὸν [Πλϑτον.. ὁ γὸ ἐ ἐρῶν 9. Ἰυφλός 
ὕδν, ὅτε ἐξὰ γυμαιχὸς δυσειδὲς . ἥ]ις δοχεῦ αὐτῷ καϊαίσ τὴ τ} 
ὅπερ, ἐστὶ τυφλύτης ; ὥστε ὃ Ἔρως τυφλὸς. ἤγϑν τυφλοποιός " 
ποιΞὶ γὺ τὲς ἐρῶντας τα μὴ καλὰ καλά ἡγείοσζ. ὁ δὲ Τλϑτος 
τυφλός δι" αὶ γὺ τὰς καλὲς καὶ χοσμίως παρέρχεται ᾽ ὦ δί- 
δωτιν ἑχωτὸν τ κακίστοις. ὦ βδελυροὶς . ἔστι δὲ ὁ Ἔρως ᾿ 
Ὅερμος ᾧ δυτχάϑεκχτος πόθος . ὃς δὲν αὔϑοδοξον, εἰ τῇ Α- 
φροδίτι τοιλύτῃ ὅσῃ σιωτιμᾶτα!» καὶ χὶ συμτσα; ῥαγίνεται, Υ̓ πλείσων 
ὑτον ἀυτῆς παραδεδωχότων. ἘΘΨΟΡΝ δὲ ταὶς ὁ Ἔρως ,. διὰ. τὸ 
ἀτελῆ τίω γνώμίω : Φ ἐυεξα πάτη ΤΌΡ ἔχειν τὸς ἐρῶντας. πτεέρω- 
τὸς δὲ, ὅτι ᾧ φόνος. ποιεῖ. ἢ ὅτι ὡς ὁενι:᾽ Ὡροτίπτα ται ταὶς 
διανοίσις ἀθρόως. τοξότης δὲ. ἐπεὶ πληγῇ. 7», ὀμθιὴν τὸ τὴς 
φροσάξεως: δι ἐλισχόμδι οἱ αὐτῷ πάσχ ϑσινν ὅτε πλησιάσαντες ὁ τος 

μῆνοι τ ; καλῶν; εἰγονὰ μακρόϑεν αὐτὰς ἰδόντες. ἀναδίδοται δὲ" 
λαμποὶς αὐτῷ, πυρὸν δοκῆντι 1ὲς ψυχάς. καλεῖται δὲ ᾧ “Ἴμε- 
ρος. ἤπι ἈΡΟ τὸ ΩΝ ὦ φέρεονχς ἐτὶ τὴν ἀπόλαρτιν τω ὡ- 
ρϑίων ὠνομασμῆϑων " ἢ ἈῸ- μίμησιν τὴς αἰεὶ τω διζτοιαν ἐκτ- 
σεῶς, ὡς ἀγα μεμωρετοσζ αἰεὶ ταυτί. πόϑος ὁ ᾽ οἰπτὸ τὴς ΤΜ 
φιλημάτων μιμήσεως" ὅϑεν ἔχε τίω κλῆσιν ξ Ω παππᾶς" ἢ 
ἀπὸ τὸ πολλαὶ πιωϑόνεχ αἶδα Τὶ ἐρωιὗρων τὰς ἐρῶντα; » ἃ αὐ- 
ΤΩ ἐκείνων. ποϑεν ἔρχονται, ὦ πὸ ἧσαν. ἔνιοι δὲ ᾧ τὸν ὅλον 
κόσμον νοιμίζεσιν Ἔρωτα Ἐὴ. χαλ 0» τε ὦ ὅω. ᾧΦ γεαρον 
ὅντ 5 Φ ωρε: σβύτατον» ἀμ πάντων» Κι πονῶ κεχρημῆθον πυϑὰ ή 
χ4) τα χεὐαν 9 ὥστερ ἀπὸ τὴς τοξείας γ» ἢ διὰ πτερῶν 5 τίω) κίνη- 
σι» ποιύρᾷνο». 

ΤΙΕ.- 



Ε ϊ 99 

ΠΕΡῚ ἘΡΙΧΘΟΝΙΌΥ., 

Ῥγχϑόνιος. Ἡφαίτε ὑὸς λέγεται ἃ ᾿Αϑηνὰς τὴς Βρονταῖς 
ϑυγατρὺς ' τῆς Ἰὼ Βελενέκης καλυμδυης" ποιὰ γὸ ̓Αὃ8)- 

νι... ᾧ ᾿Αφροδήται . ὦ ὁ μία. ὅδὲ μυϑικὴ . ὡς ἃ τὸ λοιπὰ 
ὀγομάτων.. ταύτῃ τοίνι τῇ βασιλίδι" ἬφαιςΘυ γάμῳ μι- 

γεὶς ᾿; γεννὰ τὸν Ἔδιχ ϑόνιον ̓  ὃς ἐβασίλόιεν ἌἈΤΤΙΝ δι. ὡς δέ 
τιτιν ἵ: τορεῦται γη δ νή:" ὧμκ τὸς Γῆς γὸ, ὡς Φασιν 5 ἀνεδόϑη : 
ὅϑεν τὸς ᾿Αϑηναίες πάντας γηγενεῖς Φάσκχυσιν ἶπὸ τότα. ᾿Αθη- 

γὰν γὸ ληρᾶσιν ἐλϑῆσαν προ: Ἥφαιστον ἔνεχεν ὅπλων κατασ΄- 
χευῆς . ἐραοϑ' εἰς Ἥφαισ-τος ἐδίωχε καταλαβὼν δὲ ᾿ ὡς ἄντεπι- 
πτεν αὐτῷ ᾿Αϑηνὰ ὃ αἰδὴ τὰς μηρὸς ἐπεσπέρμηνεν. ἡ δὲ μυτὰχ - 
θεῖσα, ἐρίῳ εἰς: γῶν τὸν γόνον ἀπέρριψεν. ἀνεδόϑη δὲ ὁ ειχθό- 
γ050 ὃ αὶ ᾿Ερεχϑευς “λεγόμδωο: : κληϑ εἰς αἀτὸ τὰ ἐσίᾳ ᾧ τὴς 
χιϑονός. ἀνδλοι δὲ τῦτο γὴέ οὐ φασὶν " ὅτε ὃ Ζευς τίω ᾽Δϑ.- 
γὰν ἐκ τὸ ἐγχεφίλῃ αὐτῷ ἐγεργείχ τὸ Ἥφιυίστα ἀπτεχύητε. κα- 
ϑὼως χαὶ «ὠροείρηται. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ἙΣΠΕΡΙΔΩΝ. 

ποϑυρθρς Θυγατέρες, λέ ἔγονται Φόρχα ᾧΦ Κητῦς. ταῦ ταῖς ΕἾ 
»ν μῆλα χρυτὰ ἐπὶ μηλέας, ἣν ἐφύλαοτε δράκων" ἐφ᾽ ἃ 

μῆλα Ω Ἡρακλῆς ἐςρατευσιὰ τὸ : Ἑάπερίδες. Ύ ᾿πρυϊηβάϑ σαν ᾿ 

διὰ τὸ ἑσπέρας ἐπιφαλνεοχ, ἢ ἀπο τὸ ἐν τῇ Ἑσπεοία κατοικεῖν. 
ἰπὸ τὅτων ὦ ἡ νῆτος.» ἣν κατῷκει [ηρ Ὅον Ἑσπεοία εἰρῆ ται 1 
ἔχασα κυνὰ ρϑον, αδ}έλφον Κειδέρε ν ὃν Ἧι ρᾳχλῆς αἰ πέκτεινεν. 
δὲ 5. ᾿Ατλαντος "λέγδσιν ΕὮ τὸν χύγα. ἡ 5' ἀὐληγ οθία τοὺς Ἑσ- 
περοίδας, ἐσσεεινάς ὡρὰς λαμβάνει: " μῆλὰ δὲ χρυσὰ. τὸ ἀν ρά" 
Ἡραχλέα ὃ δὲ 5. τὸν ἥλιον ν ταρερχ δ ιδ)8 γὸ τὸ ἡλὴι Ἴω: ἄστρα 
ἐμφαίνοντα, δ ἐξὶ τὺ τρυγῆσαι τὸν Ἡρακλέα τοὶ μῆλα, . ἢ δὲ 
ἱστοϑία. ὅτως ἔχει, ἥπερ Ἀ τλέον ἔχετιι τς ἀληθείας - Ἕσ- 
περίθ. ἢ Ἢ» ἀνὴρ Μιλήσιος. ὃς ὥχε οὐ τῇ Καοί οίᾳ ἠὲ εὔχε θυγα- 
τέρας δίο., αἱ ἐχαλϑντο Ἑσσεοίδες. τότω δὲ ἦσαν οἷς καλὰ ᾧ 
ἔγκαρποι, δια ᾧ γνεὺ αἱ οὖ Μιλήτῳ. ἐπὶ τότῳ δὴ ὀνομάζονται 
χρυσαλ᾿ χα Δ ΤΣ τὸν γὸ ὁ χρυσός" ἧσαν δὲ ἐκεῖναι κάγλλις αὐ. [ιὴ- 
λα δὲ καλεῖται τὰ πρόβατα, ἄπερ ὃ Ἡραχλῆς ἰδὼν δοτκόμε- 
"κα, ΓΖ] τίου) ϑάλατταν, περικελάτας ἐνεϑ: ἐτὸ εἰς τίω γ.})}. χϑὴ 
τὸν ποιμένα ἀυτῶν ὀνόματι Δράκον το » εἰ σ,γγα γεν εἰς Ο,κον 9. ὀχέ- 
τι )ῷντο: τὸ Ἑπτέρε, ἀνὰ ΥΜ παίδυν ἀὐυτῇ. ἔλεγον ὅν ὁ 

ἀν- 



τόο Ἑ 

ἄν ϑρωποι 9 ἐθεασάμεθα χρυσὰ μῆλα , ἃ Ἡραχλὴς ἤγαγεν δὲ 
Ἑσπερίδων, τὸν φύλαχα ἀποχτείνας δράκοντα" ὦ ἔνϑεν ὁ μῦθος 
“ωροσανεπλαοδ τῇ. 

ΠΕΡῚ ἙἘΥΗ ΝΟΥ. 

ἁρματηλασίαν Ἂ τὲς μνηστῆρας τὴς ϑυγάτ(ος «ροχαλά- 
ιδ)Θ.. καὶ τῷ διεχφυγ, ὄντι αὐτὸν διώχοντχ. εἰς ἀριστεῖον διδϑς ἀυ- 
τ ἃ τὲς λεπομένες . 30 σιν ἡττωιδιθς. καρα τοι δ]. Ἂς ταὶς 
κεφαλὰς τῆς ὀικίας ἀπολωρὼν εἰς ἐχφόζησιν., δεινὰ ἐποίει . ἐπεὶ 

3) ὁ ἰδὰς υὑσερήλασεν ουτὸν 9 ἑρπαάσας τίω Μάρπησταν.. ΟΝ ἐκεὶ- 
γος ἐπιδιώξας ὅ κατέλαβε, κατισφάττε; (δὴ τὲς ἑπτῦς ᾽, ἑαυτὸν 
9 ῥδέπτει εἰς τὸν Ὡρὶν εδὴ Λυχόρμαν ποταμὸν ΡΤ ΠΠΠ: 
ΓΕυηνον. λέγ εἼαι 6 ΤῈ τὴ Λυγκέ τως ἀδελφος αὐ Τὸ ἄριστθυ 
γεγονέναι τοξότις ᾿ ὃς γε ὦ τῷ ᾿Απόνδλωνι Ἂν μῦϑον ἀντικα- 
"ἔστη: ἑρπάζοντι Ἔ ἔρωτα τίω Μάρπηοταν 5 κΚ ᾿ἐϑέλυσαν" ὡς 
ὦ ὁ Λυχόφρων ἰσιτορες. τὴ Φαίγεται μἣσ ἀμυϑήτῃ κάνδδες σλνιγ- 
μα ἘὩ ὁ τὸ ᾿Απόνλωνος ἡλίῳ εἰς τίω ἡρωΐϊδα ταύτίω ἐρῶς 5 
ὡς ἀξιοθέατον ΠΡ ὁ 0» ἡλιωδὴ τὸ ἄδος. ὦ διὰ τῶῦτο τῷ ἡλίῳ 
“ρέπϑδαν. περιάδεται δὲ ὅμως. ἀἄδνως Τὸ φίλανδρον τὴς Μαρ- 
πήοσας" ἣν ὃ μῦσος Ἀέγει πολλά τε χλαῦσαι, ὅτε στο ᾿Ατόλ- 
Ἅωνος ἡρπάγη" χ αἵρεσιν «ἔσαν . φῳὩροελέσθαι ᾿Απόνδνωνος τὸν 
ἀυτὴ συγγηράσαντα Ὁνητὸν Ιδαν. 

Ἔ ον : γαμιβεοχτύνος ἱστορεῖται 5, ὥσπερ ὃ ᾿Ομόμαος " εἰς 

ΤῸ Ρ ΒΕ ΝΕΑΤΘΥ ΔΘ ΔΟΥ ΟἸΔΥΣΣΕΌΣ: 

Υμωιος. ἃ ᾿Οδυοτέως δῆλος " ἀπὸ τὴς πορὸς τὸν δεσπότην 
δἰ μενείας ̓  ὡς ᾧ Φιλόιτιος. ἀπὸ τὴς ρὸς αὐτὸν φιλίας. 

ὃς ἐς τοτῦτον ἡξιωώϑη Δλογ8 τοῖς παλὸὺ μοὺς, ὥστε ᾧ μητέρα ν- 
τὰ ὀξευείσικυσι . Δημόχοιτος μδδ., [Πενίαν ̓  ̓Ευφορίων 5., [1ἀν- 
σαν" Φιλόξενος; δὲ, Δανάην. 

ΠΕΡῚ ΠΕΡΡΥΒΑ ΘΟ: 

Ὑρυβάτης , πονηρὸς ἣν εἶνὴρ κα τω παροιμίαν" ὃν ὧι πλείες 
᾿Ευρύβατον λέγ σιν" ἀφ᾽ ὃ ̓ Εὐρυβατεύεοῦζ, τὸ πονηρδιεοῦσζ. 

Ἡρόδοτος δὲ ἱστορεῖ. στρα τὴ), ον ̓ Ευρυξ ἄτην ᾿Αργεἴον, πένταθλον 
ἐπασχήσαντα, γΧὶ μονομαχεῖν αιδλεῖῦ. ὁ δ᾽ σὐτὺς ᾧ Ταλϑυβίε 
ἱερον ἱδρύταιδ αἱ Φησιν ἐν Σπάρτη. ὦ ὅτι ἀπόγονοι ἐκεῖσε Ταλ- 
ϑυβιάδαι χαλέρδυοι. Ταλθύβιος γὺ κὶ ᾿Ευρυβάτης κήρυχές εἰσί 

πα- 



Ἐ τότ 

«ἶϑα' τῴ Ποιητῆῇ . ὧι ὅ.. κήρυκες ἄσυλοι ἐτ τὸ παντελὲς ἧσαν, 
δια ϑεῖον γένος. νομιζόμενοι . ἐδόκεον γὸ καταγεοῦ ἀπὸ Κήρυχο; 
διὰ Ἔρμδ ὃς ὧν Πανδρόσ, ἐγεννήθη αἱ τῷ ϑυγατρὸς Κέκροπος. 

διὸ χα) ὦ ᾿Οδυοσείᾳ στένων ᾿Οδυοσδυς κατασχόπας εἰς ἀδλοδα-, 
πὰς. χώρας ᾿ ὦ κήρυκα ἐδίδα ἐτεοϑαι, διὰ τὸ ἀσυλον.. καὶ ἦσαν 
μέσοι. θεν γένος χρὴ ἀνθρωπίνε " ᾧ ἐκ ἣν. θεμιτὸν κακβσϑαβ 
αὐτύς. , 

] ΠΕΡῚ ἜΡΙΦΤ' ΔΕΙ͂Σ ς 
Ψ 

τΡ,φύλη δια ῇ ὑπῆρχε Ταλαὶ ἀδελφά ᾿Αδράσε " ἣν γή- 
μας ᾿Αμφιάραος ὄ μάντις 5. ὑμὸς ιΟἰκλέος. ὦ διενεχ θείς 

ποτε γος ᾿Αδραστον, τιν διαλυϑις» σιυγέϑετο ὑπέρ ὧν ἀν εἰς 
τὸ μένκλον διαφέρωνται αὐτοὶ, χρίνειν οαἱρετῶς τίω ᾿Ἐριφύλζω οὐ- 
σοὶς "ἡ αὐτὸς ςοἰχεὴν τοὺς χοιθεῖσι.. τὴς ὃν ἐπὶ Θήξζας στρὰ- 
τείας. «ροκειμδύης ᾿Α μφιάραος μδι, ἐκώλυεν. εἰδως τὸ ἐσόμδυον", 
᾿Αδρατσος 1) ζ ἤϑελε μάχίω. ᾿Εαιφύλη δὲ δώροις τροληφθεῖσα, 
( τὰ δὲ ἣν. ὅρμος χρύσευς δοθεὶς αὐτῇ θα ΤΙολυνείχος . ἢ 
᾿Αδράσε ) ὁ ὲ αὐρενδεῖστα εἰς χρίσιν . ἔχρανε δεῶν τ2 στρατεύσαοῦζ 
τὰς Α᾽ πε νῷ ὦ ὁ ᾿Αμφιάραος ποννὰ τί γιυωσλ κα μεμ ψάμες- 

5. ὀξώρμησεν ὅμως τὶ αὐτῆς εἰς πόλεμον. τῷ δέ γε ὑιὼ ᾿ΑΔκ- 
εἰ: ὃν Τὔλδαρος ΔΆκμανα χαλεῖ, ἐπέταξεν ὁπότ᾽ ἂν ἡξη- 
σῇ» μὴ “Φρότερον μῷ, Ν ᾿Εσιγόνων εἰς Θήβας ἐλθεῖν. “ρρινὴ 
χτεῖναλ τίω μητέρα" ὃ καὶ ποιήσας ὁ ᾿Αλχμαίων. ἐτιμωρήϑη μδὲ 
«ἦα ᾿Εδιννύων ᾿ ὥσπερ καὶ ᾿Ορέσττης . ἀπελύϑη δὲ ἀυϑις ᾿ δια 
τιμωρήσας πατρί. διὸ στυγεραὶν τίω ᾿Εριφύλίω ὧι ποιήητκὶ κα- 
λόσιν. ἣ χρῦσον ἐλαβεν ἀντὶ τὸ ἀγδρος. ὡς ὁιον ἀπεμπολήσασα 
ἐχεῖνον ὅρμε ψιυσῦ. 

ΠΕΡῚ ἜἘΤΡΟΠΙΎΛΟΥΣ: 

Ὑρύσυλος; ὑὸς Τηλέφυ ἀ Α᾽ςυόχης τὴς Πρλάμ ἀδελφὴς᾽ 
ὃν κάνλισον ὁ ΤΙοιητὴς ἱσ τορεὶ μετὰ τὸν ᾿Α,ϑίοπα Μέμνο- 

γα» περὶ τῷ Τρωϊκὼν ἐπιχύρων λαλῶν. ὅτος διὰ τίω) τὴς μη- 
τρὺς δωροδοχίαν τοῖς Τρωσὶ σει)ε μοί ησῈν : ἢ δὲ υὐσόθεσίς ἐξ ιν 
αὐτὴ " Ϊ ανυμήδης ὑιος ἣν Ἰρωὸς, ὦ χρυσῆν τὰ ἀμπελον Ζεὺς. 
ἐχαρίσατο ἀντὶ Γανυμήδες. Πεΐαμος δὲ ὧκ διαδοχῆς ἐλϑῦσαν 
εἰς αὐτὸν, ὑπσέχετο ᾿Αστυόχῃ, τὴ ἑαυτὰ ει ἀδελφῇ. ᾿υρυπυ- 
νυ δὲ μητεὶ, εἰ πέμψε: ἐπὶ συμμαχίᾳ τὸν ὑον ἡ φάίμἶιον, ἐπὶ᾿ 
τῇ μητεὶ κεῖοῦς τίω εἰς πόλεμον ὀξέλευτιν αὐτῶ. ἥ 

Χ ΠΕ- 



162 Ἐ 

ΠΕΡῚ ἙἘΥΡΥΎΟΥ. 

' ὑθ αμο , ὃ ΟἸνχαλίας τὴς ἐν Βοιωτίᾳ ξασιλεις.. «ποροέϑηχε 
πὶν ἧς ϑυγατρὸς ᾿Ιόλης γάμον τῷ κ᾽ Ἴω τοζικίω οὐτὸν 

γικῆσαι δυναμένῳ" ἢ, ὡς τινες, τὰς παῖδας τῦϑα' γὸ ᾿Απόλλω- 
γος εἰλήφες τὶν “τοξικῖυῦ. Ἡρακλέος 5' διαγωνιστα μῆύε, ἀγγανακ τόσας 
ὁ "Ευρυτο:., ἐκ ἀπεδίδῳ τίω χόρίυ). ὀργιοϑεὶς δ' Ἡραχλὴῆς ἐπόρ- 
θησε τίω ᾿Οἰχαλίαν. τίῳω δὲ ᾿Ιόλίω αἰχμάλωτον ἤγαγεν" καὶ ἐδὲ 
τὴς ὀργῆς ἐπωσατο. ἀνλὰ ᾧ Ἴφιτον τὸν ᾿Ευρύτῃ εἰς Τίρυνϑα 
παραγενόμδυον ἐπὶ ζήτησιν ἔπτσων , ξενίσας ἀπέκτεινε. φόΐγων δὲ 
τὸ τὸ Φόνε μῖσος, παρεγένετο ρὸὺς Νηλέα, χαϑάρσεως τευξόμε- 
γος. ἽΜ 5.) παίδων ἀυτὰ μὴ (υλομδύων ὑποδέξαοσζ, . ὁ Νηλδὺς 
ἐξέβαλεν ἀυτίν. Ἡρακλὴς 5᾽ ἐκεῖθεν “χωρμοϑ' εἰς . ἐπεξενώθη «Δηϊ- 
φόβω τὼ Μ ᾿Αρχάδων (ασιλεῖ» αὶ ὅτως ἐκαθάρθη τὸ φόνῃ. "ἃ 
ὕστερον ἐπιστρατεύσας Νηλεῖ. ὁ μόνον τίωυΣ ΤΙύλον ἐπόρθησεν 9 
ἀκλὰ ᾧ Ἥραν Νηλεῖ συμμαχϑσαν ἔϊρωσεν᾽" ἀυτον 5) Νηλέα τοὺς 
παισὶν ἅμα χτεΐνει, δίχα τῇ νεωτέρα Νέστορος " ὅτος γὺὸ οὐ Γε- 
οἥνοις ἀνετρέφετο, διόπερ ἐσώθη. ὅϑεν ἀυτὸν Γερήνιον ᾧ ὁ Ἰ]οιη- 
τὴς «οροσαγορϑύεε. 

ἬΠΕΡΙ: ΕΥΡΩΠΊΗΣ ΤΗΣ ᾿ΑΓΗΓΝΟΡΌΣ.- 

᾿ΕΠΓΥρώπη ΔΑ’ γήνορος ἣν ϑυγάτιρ τῷ Φοίνικος. ἣν, φασὶν ς 
ὁ Ζεὺς ἁρπάσας ταῦρος γεγονως, ἐπ᾽ αὐτὰ ὀχεμένίω διὼ 

“ἧς θαλάττης, εἶχ Τύρα εἰς Κρητίω ὕγαγεν. δὲ ἧς ἔσχε παί- 
δας. Μίνω, ᾿Αἰαχὸν., Ῥαδάμανθδτως καὶὶ Σαρπηδόνα. Μίνω 5) ὦ 
Ῥαδάμανθυς δικωότκατοι γεγονότες . ὁμοίως καὶ Αἰακὸς. καὶ γό- 
μὲς ϑέντες . κριταὶ ΤΜ ὦ “Αδὲ Ψυχὼν., οὖϑα' ΤὌ ποιητῶν 
ἐπλάσϑησαν. ἱστίον δ᾽ ὅτι ἄνλος ὅδτν ὅτος ὁ Σαρπηδων, τὡ΄ὖϑο' 
τὸν Λύχιον. Σαρπηδὼν μὴ) γὸ ὅτος ὁ τὸς ῥηθείσης Ευρωπῆς , 
ἀδελφός ὅδι Μίνωος ᾧ ᾿Αἰαχῆ. κ᾽ τὸν ᾿Αῤριανον" ᾧ κατ᾽ ᾿Ευ- 
οαπτίδίω ἐν Ῥήσω" ὁ 5) ὧκ Δυχίας Σαρπήδων, ὁ Ὁμηραχός, ἐκ 
ἂν εἴη τότω σύγγχρονος. ἱστίον δὲ ᾧ τῦτο, ὅτι ὧν ταύτης τὸς 
᾿Ευρώπης ἃ ἡ χώρα καὶ ᾿Ευρύπη ἐκλήϑη. κἡὶ δὲ ἀληϑὴς ἱστοοίαᾳ 
πεοὶ τὴς ᾿Ευρώπης 5. ἔχει ὕὅτως " Ταῦρος ὁ τὴς Κρήτης βασιλεὺς 9 
ἐπολέμε: 1) Τυῤῥηνίᾳ χώρᾳ. ναυμαχίᾳ δὲ τίω Τύρον ἕλων, ἀλ- 
λας τε κόρας ἐληΐσατο . ὦ δὴ ᾧ τὶν τῇ βατιλέως ᾿Αγήνορος 
ϑυγατέρα ᾿Ευρωπίω" τότ τοίνωω συμβεβηκότος, μῦϑος «ροσα- 
νεπλάοϑη. ὅτι ταῦρος ᾿Ευρωπίω, τίω τῇ βασιλέως, ἐπ᾽ ἀυτῶ ὁχ- 
εδύΐω ἔχων ῳχέτο. : - 
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ΠΕΡΙ ἙἘΧΕΤΟΥΣ: 

ἤχετος βχσιλός ἰ Ἤπείρα. τὴς ὅτω ἦδίως καλυρμδίης, αὐ-. 
ἢ ἢ ᾿ Σ .«ν 7» γ΄ ᾿ , »ἾΝ 

πέραν κεεμδνης. ᾿Ιθάχης,, ὑιὸς ᾿Ευχήνορος καὶ Φλεγέας., ὠμὸς 
χαὶ ἀὠπτάνϑρωπος᾽ ὃς καὶ τίω ϑυγατέρα Μετώτίω., ἢ καὶ "Ἄ μφισ-- 
σὰν. σό τινος ᾿Αἰχμοδίχε φϑαρεῖσαν πηρώσας, ἡνάγχασεν' 
ἐλήθειν κραϑας σιδηρᾶς ποιηδείσας κελεύσε: αὐτῇ εἰπὼν τηνι- 
καῦτα τὸς ὄψεις ἀποληψαοῦζ,. ὅτε τὰς τοιαύτας χριϑεὶς εἰς ἀλ- 

Οφιτο Ἀεπτυνεῖ. ὦ τίωὐ μὴν θυγατέρα ὅτω μετῆλθε" τὸν δὲ ᾿Αὐχ- 
μόδικον ὡς ἐπὶ ἑςίασιν χαλέσας. ἡκρωτιοίασεν, ἀποκόψας κα τὰὶ 
ἀϊδοὶῖα. τέλος μδύτο: ὑπερμανείς καὶ Μ᾽ ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρχῶν,, 
ἀπέσβη,. φασίν" ὃ ᾧ Λύσανδρος: ἔπαθεν οὖν τοῖς: ὕξερον, ὁ ἀποτός-. 
κῶς: κατα χορδδυσας. ἐχυτίν. 

ΠΕΡῚ ἙΚΑΤΑΙΌΥ ΤΟΥ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ͂. 

Ἵ ) Καταῆος Ἡγησιάνδρα. 5. Μιλήσιθυ,. γέγονε χῦ τὰς Δαροίε' 
χρόνες. τὸὟ μ; Καμβύσίω βασιλδίσαντος, ἱστοοικός " ὑφ᾽ 

ὃ χαὶ ὁ ᾿Αλιχαρναοσόυς Ἡρόδοτος. ὠφέληται,. γεωώτερίθ- ὧν . ἐ- 
χαστὴς ὃ ἐγένετο [Πρωταγόρα ὁ Ἑ χαταῖθο - «ρῶτος δὲ ἱσοδίαν 
πεζὼς οξήνεγκε" συγγραφίω δὲν Φερεκύδης" τὰ γὰρ Α᾽ γεσιλάβ᾽ 
γον διεταί.. 

ΠΕΡΙ ἙΔΛΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΙΔΗΣΙΌΟΥ͂. 

ὙὝ, Δλύνκθυ, Μιλήσιος, ἱστοδικός" ἔγραψε τπαερίοδον γῆς» αὶ 
, ἰσιτῦρλας -. 

ΠΕΡῚ ἙΛΛΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΓΙΟΥ. 

ὝἭ-: Δλάνικος, Μιτυληναῖίθυ, ἱστορικὸς, ὑἱμὺς ᾿Ανδρομδθυς .. διέο 
5 ΄΄ ᾿. εκ ͵ ἢ ) ἤ τψε α΄Ὅα ᾿Αμύντα σὼὼ Ἥροδοτῳ .. κατὰ τὲς “χρόνες 

2 , ᾿ ᾿ “ὦ ᾿ ! ΩΣ “ ἢ ΕὐφλπΊδϑ' χ4} ΣοΟΦοκλέας" σιωεγράψατο ὡλῶστα πεζῶς: τπὸὶ ᾧ 
ἐτιχῶς. 

ΠΕΡῚ ᾿ΕΥ̓ΑΓΟΡΟΥ. 

Η 'Ὑαγόρας, Λίνδιος, ἱσοοιχκός " ἔγραψε βίον Τιμα δυὸς καὶ ἐτέο 
ρων λογίων ἰνδρῶν" ζητήσεις Κ᾽ στοιχ εἶον" τέχνϊω, ἑητορικίω 

εὖ Οιβλίοις πέντε’ ΤΩ «ὔϑα᾽ Θυχυδίδῃ ζητυμῆδων αὖ λέξιν" ἷξος 
Υ Η -Ὃ αὶ ᾿ 

εἰαν αἰξα' τὴς ᾿Αιγυπτίων βασιλείας. 

ἐ ΦΠν- [1Ε- 
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ΠΕΡῚ ἘΦΙΠΗΘΥ. 

"ᾧ,σπος, υἱὸς Δημοφί; Ἂ5᾽ δι δὲ; ᾿Α»τιόχυ Ἶ Κυμαῖος, Ἴσο- 

κρά]ως ἀχαστὴς τὸ ῥήτορος ἡσιτοριχός ᾿ ὃς ἔσχεν διὸν Δη- 
μόφιλον τὸν ἱστοοικόν. ἔγραψεν πὸ τὴς ᾿Ἰλίω πορϑήσεως" ᾧ 
Ἵ" Τρωϊχῶν μέχρα Ὁ ἀυτὰ χρόνων, . (ἰβλὰ τοίακοντα " «δὶ 
ἰγγαϑῶν χαὴ καχῶν βιβλία κδ'" πεοὶ α΄ ϑοδόξων “Ἢ ἑχασταχὰ 
βιβλία πεντεκαίδεκα: πὖδα δίρημάτων ὧν ἔχαστος ἕυρε βιξ Αύᾳ δύο. 

ΠΕΡῚ ἜΥΣΤΑΘΙΌΥ. 

γοάϑις ᾿Επιφανέὺς, σιυή δ ροισε χρονικίω ἐπιτομῖΐω ὡραλον 
τάτίω» “Ἵ ἀπὸ ᾿Αἰνεία τῇ Τρωὸς μέχρι ᾿Ανασασίω. (ἀστ- 

λέως ἐν τύμοι: εἴκοσι. χαὶ ἀὔδλα, Ἵνὰ χρονικὰ σιωεγράψατο. 

ΠΕΡῚ ἜΦΟῬΟΥ. 

Φορος» Κυμαῖος; ἱσοριχὸς ὁ νεώτερος " ἔγραψε πὸὺς Γαλήν; 
ἱσ)οοίας ον βιβλίοις χῷ. Κορνϑιαχά" αὗδα 3 ᾿ΑΛευά- 

δὼν" καὶ ἀδλα. 

ΡΉ ΤΌΡΕΣ:. 

ΠΈΡΙ ἙΡΜΑΓΟΟΥ. 

Ῥμαγόρας Τήμνϑ Ὡς ᾿ΑἸολίδο; ες Ὁ ἐώιλη εἰς Κα ζἀϑίων ἔγρα- 

ψε μελέτας ῥητοοιχας ὦν βιβλίοις ἐξ- αἴδὴ ἐξεργασίας “ 
᾿ «Ὡρετόντος : δὲ κώλων κκὶ περιόδων " αὖθι φράσεως " 

αἡμάτων ῥητοοιχῶὼν" καὶ ἀΐλα πορλλά. 

ΠΕΡῚ ἜΥΟΔΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ῬΒΕΎΘΡΟΣ. 

γοδιανὸς ὁ βήτωρ, Ἵ Σμυρναῖ. τὸ γένος " ἀκϑτ τὴς ᾿Δειττος- 
κλέες ἐδύετο" ὃν δὲ. καὶ Πολέμων». ἔγραψε πανηγυριχ αὶ 

πλεστα ὦ Ῥώμῃ" ὄτϑ γε ΜΝ. αὐτῷ τελδυτήσαντος . ὅδὲν 
θῆλυ, ἐδὲ ἀγενὲς ἀὠνεφϑέγξατο, ἀν »,ὦ Τέχν» 5 τοὺς ἀναχαλέ- 
σας. ἔϑαψεν. ἀπουγησχοντι δὲ᾽ αὐτῷ μι ταῦ τοι; παρῆσαν μδ 
Υ ἐπιτήδειοι πάντες" βυλία. 3, ἐυτὼν ποιδμῆδων Ασέρ τὸ σωμα- 
τις 5. εἴτε χρὴ καταϑάπτε οὐ Ῥω μῇ» οὔτε ταριχ εὔταντες πορϑ μέυ- 
Εν εἰς τὴν Σμύρναν . ἀναβοήσας ὁ ᾿Εὐοδιχνος 5 ὁ χαταλείπω τὴν 
ὗιον 9. ἔφη ,9 μοῦνον. ὧδε μὴ δὴ σοφὼς ἐπέσκηψε τῷ ἱιῶ σίω- 
ταφῆναι. 

ΤΕ- 
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ΠΕΡΙ ἘΠΙΦΑΝΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ. 

ἽΤΙ φάνιος ᾿Ουλτιανδ [ΠἘτρ ρὔθυ σοφιστής ᾿ ἔγραψε χῦδὰ κοί- 
γωνίας ᾧ διαφορὰς ΤΨ στάσεων" «ὡρογυμνάτματο  μελέ- 

τας δημάρχεε᾽ πολεμαρχιχόν" Δόγδ; ἐπιδεικτικὰς, χὰ τινὰ σύμ- 
μίκτα ϑεῳρήματα. 

ΠΕΡῚ ἙΛΙΚΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΊΤΙΟΥ. 

Λικώμιος σοφιστὴς Βυζάντιος : ἔγραψε χρονιχίω ἐπιτομίὼ 
ἀπὸ τὸ "Αδὰμ μέχει Θεοδοσία τὸ μεγάλε οὐ βιβλίοις 

δέκα. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ἝΡΜΟΓΕΝΟΥΣ. 

Ῥιμογ νης Ταρσ᾽εὺς : ὁ ἐπί κλίυ) Ξυττὶρ ) σοφισ τὶς ἐπιχρ- 
λώτατος ὦ ϑερμότατος. πεντεχυΐδεκα ἔτη γεγονὼς » ἐφ᾽ 

ὅτω μέγα “ορεβη τὴς Τ3 σοφιστὼν δάξης . ὡς καὶ διακδειν αὐτὸ 
Μάρχῳ βασιλεῖ ᾿ Μεσωνίῳ τῷ φιλοσόφῳ παρασιο εἰν ἔρωτα. βα- 
δίσαντο: γῶν ἐπὶ τίω ἀκρόασιν αὐτὰ τὰ Μαρχα . ἤοἢ 8. δια- 
λεγνομδύϑ. ἐθωύμαζε 5, α(εδιάζοντος δωρεώς ϑ λαμιωράς ἔδωκεν. 
τρῶς δὲ. ἰὸδ σο! 5} ἔφη 5 βασιλδὺ ἢ ῥήτωρ παιδαγωγ ὃ δεῦ- 
μος. ῥήτωρ ἡλικίαν περιιδύων " [Ὁ ποϊνλ ἕτερα διελέχθη. σὺνε- 
γράψατο τέχνῖῳ ῥητοφιχήν᾽ αἰδὰ ςάτεων βι( λίον ἔ ἐν" 5 ἐδεῶν 
βιβλία δύο πεοὶ Κοίλης Συρίας δύο. εἰφῃρέϑη 5᾽ τὴν ἕξιν νέος 
πάνυ πὐδε  ῶσ ΕΟΛᾺ δ τοι ν ἐτῶν ὧν χδ' Ν κα ἐδεμιὰς φανερὰς 
γόσε" ὅϑεν ἀστεῖσιμϑ λόγνον παρέδωχε τοὺς βασκάνοις “ ἔφασαν 
γὶς τὰς λόγες ἀτεχγὼς καθ᾽ Ὅμηρον πτερόεντοις Ἂ ἀπο ΞΘ ΛῊΣ 
χένον γὸ αὐτὲς τὸν Ἑρμογένίω, καθάτερ πτεροί. ἡ ᾿Αντίοχος ὃ 
σοφιστὰς ἀποσχώτστων ποτὲ εἰς αὐτὸν ὅτο: : εἶο 5 Ἑρμογένης 
ὁ ὦ πωσὶ μὲ, », Ὑέρων' ω 5 γέρεσι, παὶς. ἐτελόστα μδιὶ ὃν οὖ 
ζαϑε γήρᾳ ᾽ εἰς Ἔ ΤᾺ πονλὼν γομιζόμδοος " κατεφρογή θη γὸ Η 
ἀπολιπϑόσης αὐτὸν τὴς τέχνης. 

ΠΕΡῚ ᾽ἘΥΔΗ ΜΟΥ. 

δημος βήτωρ “ἔγραψε διάφορα" ὦ χτ ἡ στοιχεῖον τλῖ- 
ἕξων. αἷς κέχρηνται! ῥήτορές τε κα “ῳ Το αὐεαδιν: ὧι Ἅο- 

γιώ τωτοι " ἀροῦν ὠφέλιμον τὶ λεξικον τἅτο. 

ὶ 

ΠΕ. 
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ΠΕΡῚ" ἘΥΣΤΕΦΙΌΥ.. 

γΥ τέ ἔφιος. ᾿Αφροδισιδὺς σοφιτὴς ἐπιφανίων ὦν ᾿Αδράττοις 
ἽΜ ἐυκτηθίων ὅ. κεῖται οὖ Λυδίᾳ, ἔγραψε Ἀόγες: πανηγύρι-- 

κὺς ἃ μελέτας. 

ΠΕΡῚ ἘΥΣΕΒΙΌΥ ΤΟΥ͂ ᾿ΑΡΑΒΙΌΥ. 

Ὑσέξιθ.. 'Δράβιθο,, σοφιστὴς ,. ὃς. ἀντισοφίστευσεν: ᾽Ουλ-- 
, σιαγῶ.. 

ΠΕΡῚ ΕΥΣΤΌΧΙ Τ᾽ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ,. 

Ὑρόχιος Κατπαδόχης. σοφιστής " ἔγραψε: τὰ "ἢ ̓Κώνσταντα 
τὸν βασιλέα." χαὶ ἀρχωμολογίαν Καππαδοκίας: καὶ Λοιπὼν: 

ἐϑγὼν .. 

ΠΟΙΗΤΑΊ... 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΓΈΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

ΓΙ νένης χωμιχος " φέρεται αὐτῇ δρα ματι ». Ἡρωΐνη γ» Ὁ) Μύην- 
οΑατιον" ὦ Βεακχεῖα. ἕἔσι 5) ΥΜ ἀρχαμοτάτων.. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΜΕΝΙΔΟΥ. 

ΤΠ μενίδης. Φαίς "ἡ Βλαίστης ». Κρής ἀπο. Κνωστδ ἐποποιός “ 

ἔγραψε πονλὰ ἐπιχῶς μυκήφθια, ᾧ αἰνιγματώδη καὶ καθαρο- 
τικα, αὶ ἀνλα" αὔδα 5 εἰρήκαμῆν ὧν τοὺς “ρολαβᾶσιν. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΚΡΑΤΎΡΟΥΣ. 

ὙΠΠΠΙκράτης: κωμιχός " τῶν δραμάτων αὐτῷ ᾿Εμπορθ.- χα) ᾽Ά»»-- 
Ἰλαΐς. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΝΙΚΟΥ͂. 

Ἢ ἐτοες χωμικὸ; ἀρχαῖθο . ΤᾺ δραμάτων αὐτὰ ἔςιν Ὕ πο. 
βανλόμεναι. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΧΑῬΜΟΥ. 

Πίχαρμος Τιτύρο Συρακόσιθ. » ἢ ἐκ πόλεω; Κιώστε Ὁ 
Κανών᾽ ὃς ἔυρε τἰαὐ κομωδίαν οὖ ΣΞυραχόσαις ἅμα: Φόρμωῳ᾽ 

ὥδίδαξε ὅ. δράματα γζ(΄. 
ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ἜΡΙ ΦΟΥ. 

πΡῬίφος κωμικός. Ἐ δραμάτων αὐτὰ Αἴολος, ἸΠεΛΊασ τὴν Με- 

λίζοια.- 

ΠΕΡῚ ἙΡΜΙΠΠΟΥ. 

Ῥμιππος χωμικὸς ᾿Αϑηναῖος, τὴς ἀρχαίας ὦ ομὐ τὺς κωμῷ- 

δίας, ἐπερύφϑαλμος. ἀδελφὸς Μυρτίλε τὸ κωμιχδ- Φέρεπ 

ταὶ αὐτὰ δράματα τεοταράκοντα - 

ΠΕΡῚ ἘΥΘΥΚΛΕΌΥΣ. 

᾿ΓΓιγουχλὴῆς. Ἱ δραμάτων αὐτὰ Ασωτοιν ἢ ἐπιστολή" Ἔγσι ὃ 

κα ὅτος τὴς ἀρχαίας κωμῳδίας. 

ΠΕΡῚ ἙΥΜΟΛΠΟΥ. 

ὝΠΟ Ὑμολπος, Ἐλδσίνιος, ἤτοι ᾿Αϑηναῖος ἐποποιὸς , ὑὸς Μέ- 

Γ᾽, σοί τὸ ποιητὰ" εἷς ὅ᾽ τινες γ μαϑητὴς ᾿Ορφέως 9 ἐποποιος 

ΤΜ ὡρὸ Ὁμήρα.. γέγονε δὲ χαὶ [Πυϑιονίχης " Ὡρὸς λύραν γὼ 

ἐπχεδείκναυτα οἰ ποιηταί. ἕτος ἔγραψε τελετὸς Δήμητρος " καὶ τίω 

μυστηρίων «οοδοσιν τίω ταῖς ϑυγατράσιν ὐτὰ οὐνομδέϊω " 

ἔγραψε ᾧ 'χειοσχοπικὰ ὦ δυσὶ βιβλίοις. 

ΠΕΡῚ ἘἙἘΤΥΟ ΔΟΥ. 

ὕζοδος, Ῥόδιος, ἐποτσοιὸς, γεγονὼς ἐπὶ Νέρωνος" ὃ ϑᾶυμα- 
» . Ἢ “᾿ Σ ΞΡΤΝΝ .9.“- 

ζόμῆνος εἰς ῥωμυϊκὴν ποίησιν" τότα τὰ ςβλίᾳ αὶ φωϊνεΐαι. 

ΠΕΡΙ; ἘΥΠΟΙΔΙΔΟΣ. 

ἤζχολις " Σωσίπολις ᾿Αϑηναΐίθυ χωμικός. ὅτος «ζ΄ ΕΥ̓ γε- 

γονως ἤρξατο ἐτιδείκνυο ἃ ἐδίδαξε δράματα ιζ ἐνίκησε 
“24. Γ ᾽ 

-- ἘΠῚ 

5) ζ᾽ καὶ ἀτέϑανε γυμαγήσας Κ᾽ τὸν Ἑγλήστοντον ὧὐ τῷ “γος 

Λακεδαιμονίες πολέμω" καὶ ὁκ τότ ἐκωλύϑη στρατεύεοσί, Τοιητήν. 
δ ῸΝ »»}ὺὼ ΑΕ τας ᾿ ᾿ ᾿ Ων " 

τὰ 5.) δράματα αὐτὰ, Αἴγες» Αφράτυτος ἢ ̓ Αγδρόγυνοι᾽ ᾽ὴὰ ἀἴλα - 

ΠΕΡῚ ᾿ΕΥ̓ΦΟΡΙΏΝΟΣ. 

ὝΓ Ὑφορίων Χαλχιδός. ἀπὸ ᾿υβοίας. φέρεταὶ ἀὐτὰ συγγράμ- 

ματα ἐπικά" Ἡσίοδος " Μοψοτία᾽ ᾿Αττικὴ χιλιάς" πέμ- 
στὴ χιλιάς" αὐδ χρησ δ. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ "ἜΥΦΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ, 

ὝΦρων κωμιχὸς ᾿Αϑηναῖος " Ὁ δραμάτων αὐτῶ ᾿Αιοχρῴ" Μς- 
σαι᾽ Σιωέφηβοι" Θεωρόι. 

ΠΕΡῚ ἙΠΑΦΡΟΔΙΎΟΥ ΤΟΥ͂ ΧΑΙΡΩΝΑΙΏΣ, 

Γ᾽ ᾿ΙΙαφρύδιτος Χαυιρωνεὺς γραμματικὸς, ϑρεστος ᾿Δοχίθ. τὸ 
᾿Αλεξάνδρου γραμματιχῇ, ἐπὶ Νέρωνος. ἔγραψε «ὗδὴ γραμ- 

ματιχῆς. κάνιςα" ᾧ εἰς "Ὅμηρον Φ Τ᾿ ένδαρον ἐξήγησιν. 

ΠΕΡῚ ἙἝΛΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

ἝΠ Δλάδιος ᾿Αλεξανδρεὺς γεγονὼς Χο Θεοδόσιον πῖν μικρόν. 
ἔγραψε περὶ χιήσεως παντοίας Ἀέξεως χΧ᾿ «οιχεῖον ᾿ ἔχ- 

φράσιν φιλοτιμίας" Διόνυσον ἢ μᾶσαν" ἔχφρασιν τὸ ετρὸ Κων- 
σταντιαγῶν᾽" ἔπάμον (εοδοτία 13 βασιλέως. 

ΠΕΡῚ ἙΡΜΟΔΑΌΥ. 
γ 

ὙΓΡμύλαθ. γραμματικὸς Κωνσταν τυοπολίτις . ἔγραψε τίω 
; ἐπιτομίω δω ᾿Εϑινικὼν Σπεφάνα γραμματιχϑ. ποροσφωνη- 
θεσαν ᾿Ι5σμμανῷ τῷ βασίλειο, 

ΠΕΡῚ. ΕἘΥΓΕΝΙΌΥ. 

Ξ Ὑγεΐιος Τρφίμε ᾿Αυγϑστοπόλεω: τὴς ὧν Φρυγίᾳ, γραμ- 
ματικός " ὅτος ἐδίδαξεν ὧν Κωνσιταντίν5 πόλει. ἐπ᾿ ᾿Αγα- 

στασία «ρεσιβύτης ὧν. ἔγραψε κωλομετρίαν 3" μελικὼν Αἷ- 
“α(ὔλε ᾿ Σοφοκλέεες Ἀ ᾿Ευοιτίδε᾽ ἀπὸ δραματων. ιξ" αὗδὲ τὸ τὶ 
τὸ ποαλωνιχὸν., παλιμβάκχιον" «ἄρὶ Ἢ τερδοικῶν, ὅπως «ὡγοφέ- 
ρόνται . διον Διονύτειον, ᾿Ασκληπίειον .» παμμιγὴ λέξιν κατοὶ 
στοιχεῖον. ἔχει δὲ καὶ τὰ τοδοδοξζα περὶ τόνον. ἢ πηδμα 9 ἢ 
σραφίω.. ἢ μῦϑον., ἢ παροιμίαν" ἑπόμδοα αὐτὴ πεοὶ Μ᾽ εἰς Α 
ληγόντων ὀνομάτων . δίον ἔνδεια, ἢ ἐνδία. " ὦ πότε διφορεὴ ταῦ χα) 
ἀνλα τινὰ Ἰοίμετρα ἰαμβικά. 

ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΔΑΙΜΟΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΠΗΛΟΥΣΙΩΎΡΟΥ. 

᾿Γ Ὑδαίμων ΓΠηλεσιώτης γραμματικὸς. σύγχρονος Διβανία Ἴὰ 
σοφιστϑ, πρὸς ὃν καὶ διαφόρως γράφε:. ὅτος ἔγραψε ποιή- 

μάτῳ διάφορα " τέχγίω γραμματικίω᾽ " ὀνοματικίοδ ὀρϑογραφίαν. 

Ὲ- 

᾿"- 



} τόρ 

ΠΕΡῚ ἘΙΡΗΝΑΙΌΥ. 

τ Τρηναῖθυ γραμματιχὸς ᾿Αλεξανδρεύς " μαθητὴς Ἡλιοδωρῃ 
τὸ μετειχδ γραμματιχὅ. ἔγραψε περὶ τὴς ̓ Αϑηναίων προ- 

πομπίας " πεδὶ τῆς ᾿Αλεξανδρέων διαλέκτϑ ὅτι ἔστιν ὧμ τὴς 
᾿Ατϑίδος;, βιβλία ἑπτά" ᾿Αττιχὼν ὀνομάτων βιβλία τεία. ᾽Ατ- 
τικὴς σιωηδείας τὶς ὦ λέξεε ᾧ Φροσῳδίᾳ κατὸ στοιχεῖον βε- 
Ολία πτοία " χανόνας Ἑλληνισμ βιβλίον ἕν " “ᾧ πεοὶ ᾿Αττικισ- 
μὲ ἕν" ὦ ἄνλα ποννά. 

ΠΕΡΙ ΕΚΑΤΑΙΌΥ. 

Καταῖος ᾿ΑὈδηδάίτης φιλόσοφος. ὃς ἐπεκλήθη καὶ Κρητικὸς 

γραμματικὸς, ὅια γραμματικίω ἢ ἔχων παρασκχόύΐω" γέγο- 
νΕῈ δὲ ἐπὶ ΤὌ διαδόχων. φέρεται αὐτὸ (ἰλία τσεδὶ τῆς ποιή- 
σεως Ὁμήρα αὶ Ἡστσιόδυ. 

ΠΕΡῚ ἘΜΠΕΔΟΙΚΛΕΟΥΣ. 

Μτεδοχλῆς . ΜέήἼωνος ἢ ἣν υἱὸς τὸ ᾿Εμπεδοχλέες . ἊΝ Τιί- 
μαμον τ Ἱππόθοτν . τὸ γένος ᾿Αχρα) αν τῆνος; φυσικὸς φι- 

λοόσοφος ᾿ ἐποποιός. εὐμοίως ᾧ Ἡρακλώδης ὦ Ἔρμιπτος . τὰ 
αὐ τοὶ τότοις φασί. ἈΝ 5 Σάτυρον.  Ἐξανέτϑ, ὃς ὧὦὐὸ τοὺς Βίοις 
ὅτω φησίν᾽ Ἐμτεδοχλῆς.» διος μδὴ ἡ] ἣν ἘΠξαινέτῃ, κατέλιπε δὲ γα 
ὦ τὺς ὑἱον ᾿Εξαίνετον " ἐπί τε “ρώτης κὶ ἐβδομηκοτ τὶ Τὴς Ὀλυμτιά- 
δος. τὸν (ηὴ ἵππω χέλητι νεγιχηχέγαλ" τὴν δὲ διον αὐτῶ, πάλῃ. 
χ δὲ Τάλιν, Τηλυύγίω τὸν Τυϑαγόρα παλδα Φρος ̓ Φιλόλαον 
ΕΝ πολλυγγα ̓Αρχινόμϑ Φαίνεται Ἐ) ὑἱό:. γέγονε δὲ εἰ κϑστὴς Τ|υ- 

“)αγ όρα " καὶ χαταγνωοδ εἰς ἐπὶ λογοκλοτείᾳ » κασὰ ὲ ὁ Ῥιλχά- 
τῶν. ΜΠ λόγων ἐχωλύϑη μετέχειν. διὸ ᾧ εἰς τὰ τσοιητιχεὶ ἐ]ρά- 
πη. γράψας δι᾿ ἐπῶν ποεδρὶ φύσεως ΤῊ ὄντων βιβλία τοίωα " ἰα- 
τειχὰ οἰ(λία ἐξ. Νεάνθης δέ φησιν ὁτι μέχρι ᾿Εμπεδοχλέες 
ἐκοινώνμν δι Πυθαγοειχοὶ οἱ λόγων" ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸς διὰ τὴς ποιή- 
σεως ἐδημοσίευσεν αὐ τοὶ. νόμον ἔϑεντο μηδενὶ μιετοιδώσ ιν ἐπο- 
ποιῶ. ὃ Ἶ Θεόφραστος, [αρμενίδε φησὶ ζηλωτίω αὐτὸν γενέ- 
α, καὶ ) μιμητίω) ὦ τοῖς ποιήματι" Φ γὸ ἐκεῖνον ὦ ἔπεσι τὸν 
περὶ φύσεως φησι λόγον ὀϊξενεγνκεῖν " ὕττερον δ. τοὺς ΓΠυϑαγο- 
οαχοὶς τυχεῖν. Σάτυρος δὲ ὦ τοὺς Βίοις Φησὶν, ὅτι καὶ ἰατρὸς 
Ἦν χα ἑήτωρ ἄρατος. ᾧ Γοργίαν τὸν Λεοντῖνον ἀυτὰᾷ οἡυέοχ μα- 
ηΤῈν7) ἀνδρα ὑπερέχοντι, «οὖ», ῥητορικὴ, ᾧ τέχνϊον ἀπολελοιπότα " 

Υ ὃν 

5 
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ὅν φησι “παριέναι. τῷ ᾿Εμπεδοχλεῦ γοητεύοντι , ἀνλὰ ᾧ ἀυτὲν 
δι ΤᾺ ποιημάτων ἐπαγγϑνλεοῖ τῦτο" 

“Φάρμακα ᾿Ι ὅσσα γεγᾶσι χαχὼν, Φ γήραος ἀΛΧαρ 
ΠΙΕεύτη5 ἐπεὶ μένω σοὶ ἐγὼ χρανέω ταδε πάντα. 
[πώυτεῖς δ᾽ ἀκαμάτων ανέμων εἶδος, δι τ΄ ἐπὶ γαλαν 
᾿Ορνύ νοι πνοιαῖσι καταφϑωύϑυσιν ἀρέραν. 

Κυὶ πάλιν’ 
,.--α Ἣν κ᾽ ἐϑέλῃητϑᾳ ταλίντιτα πνεύματ᾽ ἐπάξεις. 
Θήσεις δ΄ δὲ ὁμβροιο κελαινδ, καίφιον οἷυχ μον 
᾿Ανϑρώτοις, δήσεις δὲ ᾧ δξ ἐυχμοΐο ϑερείε 
Ῥδματα δενδρεόθρεπτα , τὰ δ᾽ ῳ» ϑέρες ἀήσαντα " 
"Αξες δ᾽ ἐξ ̓ Αἴδαο καταφϑιηδύν εδύος ἰνδρός. 

᾿Δριςοτέλης δ᾽ οὖ τῷ Σοφιστῇ Φησὶ 9 Ὥάτς πρροινν: βῆ“ 
σορακίω Αὐρεῖν" “Ζήνωνα 5 διαλιεχτικὶυ Ν ἡ χῷ περὶ Γοιη- 

φησὶν , ὅτι καὶ Ὅμηεξι κος Ἢ Ἐμτελορλὴς ᾿ δεινὸς αὗξὶ τὴν 
φράσιν γέγονε. Μεταφοριχὸς τὲ ὧν, καὶ τοὶς ἀΐλοις τοὺς περὶ ποιή- 
τικίω) ἐπιτάγμασι χρώμδυο:" ᾧ διότι γράψαντος ἀυτὰ ἃ ἄνλα 
ποιήματα. τὴν τε τὸ Ξέρξε διάβασιν, ζω “«γοοίμιον εἰς ᾿Απόλ- 
Ἄωνα, ταῦϑ' ὕτερον κατέκαυσεν ἡ ἀυτὰ ἀδελφὴ . ὦ; φησιν Ὧε- 
ρώνυμος᾽ τὸ μδδὺ «ροοίμιον, ἀχυσα" τὰ δὲ Περσικὰ, βΕλῊ Ὁ εἰστὰν 
διὰ τὸ ἀπελείωτο τ. χαϑόλε δέ φησι ἃ τραγωδίας ἀυτὸν γφά- 
νι. καὶ πολιτικά. Φασὶ δὲ τὸν ̓ Ἐμτεδοχλέα πεῖσαι τὸς 'Ακρα- 
γανήίνες πάυσαοσζ μδ) ΤῊ σάσεων 5 ἰσότητα 5 πολιή]ικίω σ-- 
κείν" ἔτι τε πολλὰς τμ πολι δων ἰπροίΐκες σαρχὕσας . ἀυτὸν 
πηΐσαι, διὰ τὸν πάροντα πτλὲτον" διὸ δὴ πορφύραν τε ἀνα λαβεῖν 
οἷυτὸν χὶ σρόφιον ἐπιθέονι χρυσὲν νυ ὡς Φαβωρλνος ον ὡρώτῳ ΤΜ 
ἰπομνημιονδυμάτων τότε δ ἐμβάδας χαλκᾶς ὦ στέμμα Δελφε- 
κόν. χόμη τε ἣν ἀυτῴ βαθεῖα, χὰ παὶδὲες ἀχολυϑοι" χα) αἰυτὺς 
ἰξὲ σχυϑρωπος ἐφ᾽ ἐνὸς, οζἥματος ἣν. τοιὅτος δὴ “οροήε: 9 αἰν σο- 
λιτὼν ἐντυχόντων, καὶ τῶῦτο ἀξιωτάντων ὁιονεὶ (ασιλείας τοθς παὰ- 

(ἄσημον -: ὕστερον δὲ διά τινα πανήγυριν τσορδυσ ὅσον ἐφ᾽ ἁμάξης 

ὡς εἰς Μεοσήνίω, πεσεῖν γα τὸν μηρὸν χλᾶσαι" καὶ ὧκ. τότε, ὥς 
τις φασι. νοσύσαντκχ τελόυτῆ σα ἐτῶν ὩΣ δα Ἱππόβοτος δέ 
φησι» δ ανα ταῖν τα οἴυτὸὺν ω δάυχέναι ὡς ἐπὶ τὴν Δίτνίω" εἶτα πά- 
ραγϑυόεδυον ἐπὶ τὲς κρατῆρας τὸ πυρὸς, ἐναλέοϊ ᾧ ἀφανιοϑ᾽ῆναι : 
βυλ ὁιῆυον τὴν πεοὶ ἀἑυτᾷ φήμίω βεβαιῶσαι 67, ἐ ἐγεγόνεε Θεῦς" 
ὕστερον 5 γνωσ ἦναι, ἀναῤβιτσιοϑ' εἰσῆς ουτὰ μιὰς τῷ κρηπίδων. 
χαλχὰς γὸ εἰθισιτο ὑποδειοῦς.. πορὸς τῦτο Παυσανίας ὁ ἰατρὸς 

εἶν- 
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εἰντεῖπε Ὅς ἰάψας-- "ἡ ἄλλοι τινές . ἀλλὰ ταληθὲς τως ἔχεν ᾿ ὡς 

ὁ Ἱπτόβοτο: "ὦ ΡῚ ὁ ϑεὸς 3" πάντων. ββυληϑ εἰς δημοσιόσιμ 
οὐτἕ τὶν) τῆς χεγοΣόξα ἀπωλείας ταταχλησιν, ὅτι ὑ9 τὸ τῦ- 
ρὸς ἀπώλετο . τὸ βανὸ ἐκ βού ἃ σῶον ὧκ τῦ τιρος ἐποίησεν 
ἀναδοϑῆναι "ἢ αρος ἔλεγχον τω ματομοφρονεῖν ἔϑε λόντων. Ἀ4) 
ὕτως ἐγνωθὴ πᾶσιν» ὅτι Ὅ ες μἷν ̓  γέγονε" κατεχάη ὃ εἰς Ἂν 
Θ.. ἀξίως δι τὴς διχείας κενοδοξίας". τὸ ᾽ αἰ δοίτιον τὴς εἰς 
τὸ πὺρ "ἐκείνῳ καταπτύτεως ὅτω φασὶ »βυέοι - τοῖς Σελουντίοι: 
ἐμπεσόντος λοιμὅ δι τὸς ἀπὸ τὸ περικειμῆηα ποτα μι δ δυσωδίας 
ὥστε κ αὐτὰς φϑείρεοῦι, ὦ τὰς: γυωαῖκας δυττοχ εἶν . ἐπινοῆσαι 

γ ᾽᾿Εμπεδοχλέα. καὶ ὃύο᾽ τινὰς ποταμὸς ἐν “σύνεγγυς ἐταγα- 
Ν ἰδίαις δαπάναις, καταμίξαντα γλυχάναι τὰ ῥδύματα : 
ὅτ δὴ λήξαντος τὸ λοιμῶ, καὶ " τ Σελιναντίων διωχ Βμῆύων ποτὲ 
«ἴα τὰ ποταμῷ, Γρ υαῦν τὸν ᾿Εμπεδοκλέα" τὰς δ᾽ ὀξανα- 
--ἄντας Ὡροτ κι ξῖν κὶ Θροσϑυ χε καϑαπετεὶ ϑεῶ" δ δ) ὃν 
ϑέλοντα διαβεβιιῶσαι τίω διάληψιν εἰς τὸ πὺρ ἐναλέοί - ὅτω 
Ἶ ὦ ἐὲ περὶ Τροφώνιον . ὦ ᾿Αφίσιον 5 κα ἜἘμπεδότιμον.. οι ὧμ 
τὴς Δεβαδείας πόλεως Βοιωτίας μμάντεις ᾿βυλό,διοι ὦ αὐτοὶ κε- 
νοδοξῆσαιλ κἢ δεῖξαι ὅτι ἀνελήφθησαν,, ἐχυτὺς ὑὑσοβρυχ ος σπΤἢ- 
λαίΐοις ἔβαλον» ἐπὶ τὸ τεϑνὰνυ ὦ αή ἀρεδῆναι, αὐτὴν τὰ λεί- 
«ψανα. ὅτοῦ Ἢ ὅτῳ. τεθνήκασιν " ἐγνώσιϑησον 3:5 ὅτι ἐχεῖσε οἷ πε- 
ϑ νον». διαὶ τὸ μαντεῖον φανῆναι πεδὶ τὸν τόπον. ἔστι 3. καὶ παζοι- 
μία. ἡ λέγεσα, ΕΣ Τροφωνίε μεμάνπυσσ" “λέγεται δ᾿ ἐπὶ Ῥ 
ὧν ρμίωντων . Α; μηδέποτε γελώντων μὸν Ὁ 1) γ᾽ ὁ χαταξαΐγων εἰς τὸ 
μαντεῖον ἐκεῖνο, ἀγέλαστος αἀνήει, ᾧ ὠχρμῶν διηνεχὼς ; τα 
ῳ δὲ ἣν ὅτος αὐτῶν τότων ΚΝ πὰ, ὀἰχριάσαντες χα) ηδέποτε 
ῶν τῷ σοῦ ουχίῳ γελάταντες . ἰπένανον" ἡξιωθησαν Ὄ τ πΛῆ- 
ρᾶσιν , ὁ Τροφώνιος εὐνήν Αγαμήδης ὁ ἀϑδλοῦν οὐ τ, μαντίυεοσξ, . 
διὰ τὸ χτίσωι αὐτὰς ἀπὸ ὀικείων χρηυχτων τὸ οὐ Δελφοὺς ἱέρον' 
τῷὸὟ ᾿Απόνλω»Θ.. 

ΠΕΡῚ ἘΜΠΕΔΟΊΓΜΟΥ.. 

Μπεδότιμο: Φιλότοφος. ὅτις ἔγραψε περὶ φυσικῆς οἶκροά- 
σεως" περὶ ἢ Ἀέγεν ἃ Ταρυβάτης «οὖν σοῖς ἐπιγραφομέ- 

γος Κιεονίοις" ἡμὲς δὲ ᾿Εμπεδοτίμῳ τὴ Γυϑαγ όρᾳ πιστεύοντες 5 
δι; τε ἐκεῖϑὲν λάβων ὃ Ἡρακλείδης ὃ Τίοντιχος ἔφη Ξ χα Μι- 
χεῷ “πρότερον χαὶ ὁ χλερνὸς ἡμῖν ἔδοξε χαὶ ἱεροφάντωρ ᾿Ιώμ- 
βλιχθ.ο. 

Ἧ..2 [Ἑ- 
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ΠΕΡῚ ἘΠΙΚΤΗΎΡΟΥ. 

εΙδέμτηπος. φιλόσοφος ἐκ. τὴς Ἱἱεραπόλεως τὴς Φρυγίας" δῶλχος. 
δὲ λέγεται γεγονένω ᾿Επαφροδέτε ; ἔγραψε πονλὰ ἡϑικὰ 

φιλοσοφίας ἐνάμεςα. ὃ τὸς ἐδέθη ὑπὸ τυραν» Μακεδόγος τὸ σχέ- 
Δος" ὕςξερον δὲ βυληθεὶς λύσαι. αὐτὸν ὁ τύραννος, ἤρετο" οὐ τὺν 
ἅτως " θέλεις ᾽. ὧ ᾿Ετίκτητε ᾽ λύσω σεν ὁ δὲ ἀπεχρίγα το" τί » 
δέδεμαι» ὡς τῆς ψυχῆς αὐτῷ δῆδεν μὴ δεδεμένης " ἔλεγχε γὸ μ 
τὸ σῶμα τὸ ὃ ἄνθρωπος.» ἀδν. ἡ, ψυχή. 

ΠΕΡῚ ᾿ΒΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ὁ 
- 

Ρατυσιϑένης. ᾿Αγλαϑ' : φιλόσοφος. Ὁ ὅτος ἤκυσε ᾿Αδάςωνθο. 
τὰ Χίων, καὶ Δυσανία. τὸ Κυρηναίϑ γραμματικϑν κὶ Καλλ- 

μάχε τῇ ποιητϑ.. ἔγραψε φιλόσορῳ. ᾧ πούμαπι; αὶ ἱστορίᾳ: " 
ἀπρογομίαν ἢ κατκχστηράσιμης περ Τ ᾧ φιλοσορίων «μέ σεων" 
πεοὶ ἀλυπίας" διαλόγες πλείστες" ᾧ ἀλλὰ τρί. 

ΠΈΡΙ" ἘΠΙΚΟΎΡΟΥ-ς. 

τ ΓΓἑκουρος : φιλόσοφθ. ᾿Αϑηναὶ ΘΟ... γέγονεν ὕϊος Χερεχρά- 
ἐπϑς ὅτος, ὡς φησιν ᾿Απονλύδωρος,. ἍΤ τὸ τιράτον ἔτος τῆς 

ἐνάτης ᾧ ἑκχατοσ τῆς. ̓ Ολυμτιάδθυ ἐγχεεννήϑη., ἐπὶ Σωσιγδυὰς ἄρ-. 
σχοντῦς " ἔτεσι)" ὕφΕρον τὴς [Γλάτωνος τελ όυτῆς ἑπτα- κληρθχησάν- 
τῶν δὲ ᾿Α ϑηναίων τίω Σάμον, ἐκεὶ ἐτράφη - ὀχτωχαιδεχαέτης δὲ 
ἦλθεν εἰς Αϑήνας. ὅπϑ γε ὦ γραμματοδιδάσχαλος ἐήνετο " 
παταγνὲς ΤΩ γραμματιστὼν τε ᾧ σοφιστῶν. πεδιτυχων τοὺς Δη- 
μοχοίτα Οιβλίοις. ἐπειδὴ μὴ ἐδιυυήδησον. ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ. τὰ 
περὶ" τὸ παρ Ἡτσι ὅδε χιιϑς . ἐπὶ φιλοσοφίαν ΣΆϑε" καὶ '“μέχει δ, 
τινος χατ᾽ ἐπιμιξίαν τοὺς ἃ Νλοίς φιλοσόφοις ἐφιλοσόφει. ἔπειτα 

ἰδίᾳ τὼς τίω ἀπ᾽ αὐτῇ κληθεῖσαν σάρεσιν σιμέσ τησε ἡ ἐ ἀκῶ- 
σας ἐκ ὁλίγες ἡϑροισὲ " Φ᾽ τὐτυς "διὰ μνήμης ἔχειν. τῶ αὐτϑ 
συγγράμματα ἐγύμναζε. σαφὴς ὁ ἣν ὅτως, ὡς εἰ μηδὲν ἄδλο 
ἢ σαφήνειαν ἐπολτεῖν" κέχοηται γὸ λέξει χϑοίᾳ χς δὰ φραγμά- 
τω» "- εἰληφως τῦτο ὧκ τὰ ΓΙλατωνιχὅ [Παμφίλο. ὝΣΩΣ 5. αὐτὸ 
οὕ Σάμφ᾽ “᾽ μίω ἀλλα. ἃ Ξιενοκράτες ὃ Πραξιφάνες τε ὦ Δυ- 
σιφανος " "Ξιενοχράτως εὖ ον ᾿Αχαδημέᾳ". ἊἋ δι σηδτ μΣν δ᾽ ὦ 
Χαλχίδι δια τοίξοντος. : ὅτος τῆλ. παντὸς ἀγαϑὺ ἐτίϑετο τίω 
ἡδονήν" ᾧ ὁι μὴν οξη) “τοὶ ΤΜ φιλοσόφων. λέγεσι τέλος αὐτὸν 
τί θεοῦ τίω ἡδονιω), καὶ τίω ἀχάϑαρτον, ἀνὰ τίω φυτικωτάτίω 

κα- 
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χα τοῖσ' τισιν. ἐγ ὅμως ὁὶ πλείως σὐτὺν ἀπτοτχορακίζοσιν, 
λέγοντα “ορόνοιαν. γ΄. πὸὶξ ὅτι πΆΘ» τίϑετχι τίω ἡδονίΐω,, ὦ καὶ τὸ 

ἀγαθὸν καὶ ρώτιτον ὦ μόνον" τῶῦτο δέ ὅδιν ὁ ὃεό;. προτϑή- 
σοιῆο ᾽ δύο ΤῊ αὐτῷ ἐπιτολὼῶν, ὥστε πάντας. τὸς χυρίας οὐτὰ 
δόξας χαταρα δ εἶν᾽ ἐν αἷς πᾶταν τίν) αὐτῶ φιλοσοφίαν ἐπτέτε- 
με. ἔτσι δ᾽ αὐτῶν ἡ Ὡρωτὴ ρος ΤΠυϑιοκλέα,, οὖ ἢ ἰδὲ μεπῶν 
ρὼν διαλαμβάώνε:. 

Ἐπίκουρο:; [Τυϑοχλεῦ, 
ξυ “φράττειν. ὑπὸ, 

Κλέων ὁ περιχαϊννὴς 1) παρὰ σὰ μοι ἤνεγκεν ἐπιτολίω " εὐ ἢ 
φιλοφρονόμδησς τε περὶ ἡωὸὶς διετέλεις, ἀξίως τῆς ἡμετέρας πὗοὶ 
σευαμτὸν σιϑδῆς 7 αὶ ὅκ αἀπιδάνως ἐπειρῶ μνημονδύεν Μ᾽ εἰς μὰ- 
χάφιον βίον σιυεινόντων διωλογισ δα" ἐδέν τε σεχυτώ «ἴδ ΦῊ 
μετεώρων σιυώτομον καὶ ἐμιπεοίγραφον δια ογίσιμον ἀποστεῖλαι, ἕνα 
ἐχδίως μνημονδύῃτ Τὰ γὺ ὧὐ ἀΐλοι; ἡμῖν γεμραμιδῆα. δυσμιην 
μόνδυτα ε|}. καίτοι. ὡς ἔφης, σιωεγῶὼς αὐτὰ (αστάζειν. ἡμεῖς 
δὲ ἡδέως τέ σὰ τίω δέητιν ἀπεδεξάμεϑα, καὶ ἐλπίσιν ἡδείαις συ- 
γερο ἐϑημῖο.. γράψαντες ὃν τὸ Δοιπα: πάντα σιωτελϑμῆυ ἅπερ ἡ- 
Φίωτας γ, πολλοὺς καὶ ἀκνοις ἐσόμῆθα. χρίσμα τὰ διαλογ ίσιματοι 
ταῦτα.» ὦ μάλιστα τοῖς νεωστὶ φυτιολογίας. γνησία γεγδυμέ- 
γος. καλῶς δὴ: αὐτο διάλαβε. ᾧ διὰ μνήμης ἔχων» ὀξέως α»- 
τὰ περιόδόυε κι ΕΜ Ἀοιτὼν ὧν οὖν τὴ μιχρᾷ ἐτιτομὴ ρὸ: Ἢ- 
ρόδοτον ἐπεστείλαρδυ. «ρῶτον μἣὸ ὅν, μὴ ἄδλο. τὶ τέλος ὧμ τῆς 
περὶ μετεώρων γνώσεως 5. εἶτε ἈΠ συμαφίωΣ λεγομένων͵, εἶτε. ἀὐ- 
τοτελὼς νομίζειν εν ἧπερ ἀταραξίαν ᾧ πίστιν βέβαιον,. καϑά- 
περ ἃ ἐπὶ Μ᾽ λοιπὼν “ μήτε τὸ ἀδύνατον παραβιάζεοῦζ 5 μήτε 
ὁμοίαν κῖ, πάντα τυ θεωρίαν ἔχειν, ἢ τοῖς πἰδὶ (ἴων Δόγοις. 
ἢ τοῖς χὸῷ ἿΜ ἄνλων φυτιχὼν προβλημάτων χάϑαρσιν, διον, 67: 
τὸ πὰν σῶμα Φ' ἀνχφῆς φύτις δξὶν, καὶ ὅτι ἀἄτοιιν στοιχεῖα. ἃ 
πάντα τὰ τοιαῦτα ν ἢ ὁσώ. μοναγίω ἔχει τοὺς φοαλιοιδύοις συμ- 
Φωνίαν" ὅπερ ἐπὶ ΤῊ μετεώρων ἐχ ὑπάρχειν. ἀνλοαὶ ταῦτά γ: 
'τλεοναχίω ἔχει ἡ Τὴς γγυέσεως αἰτίαν, ᾧ. τὴς ἐσίας ταὺς αἰρσ-- 
ϑήσεσι σύμφωνον χατηγοθίαν" ὁ- γὸ χῦ ἀξιώματα καινὰ κχὶ γο- 
μοθεσίας Φυτιολχογρητέον ἀδα' ὡς τὰ φαινόμἦνα ἐχχαλεται ὁ γϑ 
ἤδη ἀλογίας κ᾽ κενῆς: δόξης ὁ βΐο; ἡμδδδ. ἔπλεον, χρείαν, ἀγλνιὰ τὸ 
ἀθορύβως ἡμὰς ζῆν... πάντα ,δὺ ἡ γίνεται ἀσείστως ἈΠἔ'; πάντων 5 
Κ᾽, πλεονάχον τρόπον. ἐχκαϑυιοι δύων συμφώνως τοὺς φιμνοιιἐ- 
νοις. ὁἷαν τις τὸ πιϑανολογόεδνον ὑπὲρ σὐτῶν δεόντως καταλ᾿- 
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πῇ. ὅτων δέ τις τὸ μὴ) ἀτολίπη, τὸ Ὁ ἐκβάννη, ὁμηίω: σύμ- 
Φωνον ὃν τώ φαμνοιδύῳ δηλονότι κα ὧν παντο: ἐκ πίπτει φυτιολο- 
γήματος ᾿ ἐπὶ ὁ τὸν μῦϑο» χαταρβεὶ μ σημεῖα δ τιὰ ΨῸ οὖ 
τοὺς μετεώροις σμωτελαμῆύων φέρειν ἕω παρ᾿ ἡμὶν Ἴνα ἐνχν, ΠᾺΝ 
ὰ Ὁ εωρείτα! 5 ἢ ὕσαρχει. ὦ καὶ τὰ ὦ τοὺς μετεώροις φαμόμδνι. 
ταῦτα γὺ Ἢ “δέχεται τλεοναχως »πυέοϑαι.. τὸ μἧύτο; φάντασμα 

ἐχάττων. τηρητέον, ᾧ ἐτὲ τὸ σιμαπτόμδυα τύτῳ. διιμρετέον " ἃ ἐκ 
ἀντιμαρτυρεῖται τοὺς παρ᾽ ἡμῖν γυσμδύοις πλεοναχῶς σ ὐτελξίοσζ. 
χόσμθ.. ὅσ: περιοχή: τις ϑρανᾷςς ἄστρα τε Φ γὼ ζ σάν τα 
τὸ Φουλνόμδἥυα πεδὶ ὠέχϑτα. ἀποτομΐω ἐχϑσα, ἀπὸ τῷ ἀπτείρθ", 4) 
χατχλήγδσα οΟΥ πέρατι; ἢ ἀςολῶ, ἢ πυχνῶ" καὶ ὃ Ἀυομῆῦε. πάν- 
τὰ τὰ οὐ αὐτῷ σύγχυσιν λήψετχι. ὦ λήγϑσαν, ἢ ἐμτεριαγο- 
εἦνῳ, ἢ ἔνστασιν ἔχοντι ,, νὴ στρογγυλίω ἢ τρίγωνον, 5 ἢ διὰν 
δήποτε περιγραφήν. πανταχῶς γὸ ἐνδέχεται " Ψ γ᾽ Φιινομδύων᾽ 
δὲν α»τιμαρτυρει τῴδε τῷ κόσμῳ. ὦ ᾧ λῆγον ἐκ ἐξ κατοὶ- 
λαξεῖν" χῷ) ὅτι ὁ τοιϑτος δύναται κότμθ»- γίνε ἃ ὦ χόσ- 
μω ᾧ μετακχοσ' μίῳ . ὃ λέ γομεν μέτιξυ χάσω» διάστημα φ»ν 
τολυχένῳ τύπῳ ᾧ ἐκ οὉ μεγάλῳ, εἰλικθινεῖ Φ χενῶ 9 χαθάτπερ 
τά φᾷ σῃ ἐπιτηδείων σπερμάτων ἔοι ὙΤΩν ἀφ᾽ ενὸος χόσμαῇ ᾧ με- 
ταχοτ μία, ἢ ᾧ ἀπὸ πλεόνων ἈΠ μικρὸν Φγουδ ἐσ εἰς τε ὦ διαρ- 
ϑρώτεις ποιϑ) τῷ» ἐπ᾿ ἄνδον τρόπον ἂν ὅτω. τύχῃ. ἃ ἐπαρδόυσεις » 
ὧκ τῷἴνΨ ἐχόντων ἐπιτηδείως καὶ τελειώσεως ὦ διαμονῆς " ἐφ᾽ ὅσον 
1) ὡσοβληϑ ἐνταὰ θεμέλια τὴν Φροτοχίω διωχ ταὶ ποιετοῦζ 
γὺ αἰ ϑροισι μὴν δεὶ μόνον γγνέοῦζ, ἐδὲ δεινὸν ὦ ὦ οὐδέχεται χότ- 
(δον γεν χενῷ Ἂν τὸ δοξαζόμνον ἐξ ἀνάγκης ᾿ ἄυξεοϑα τε 
ἕώβὶ ἂν ἑτέρῳ ΦΡοΤᾺ: ΕΝ χαϑάτερ ΤΜ φοχσιχῶν καλμιθων φησί 
ΓΕ ΤΣ τῦτο γὃ ἀαχ ὁ μδοῦν δὲ] τοὺς φωνο ῆύοις... ἡλιὸός τε ὦ σελή- 
"" ὦ τὰ λοισὰ ἀτρὰ καϑ' αὐ τοὶ “δυδιὅνα, ὕτερον» ἐωπεριελαμι- 
βάνετο ὑπὸ τὸ χότμι, ᾧ ὅτα γε δεῖ σωζεε" ἀνὲν ἔυϑυς διε- 
πλάττετο, ἡ αὔξησιν ΡῈ τ᾽ εν ὁμοίως δὲ ὦ γὴ ὦ ϑαάλαῖϊτα,. 
ῷ τὰ Ὥρος κρίσεις [ δινήσεις λεπτομερῶν. τιν φύσεων 5 ἤτοι 
πνευματιχῶν . ἢ πυροτιδῶν, ἢ τὸ σιυνχφότερον .. κα γὸ ταῦτα 
ὅτως ἡ αἤοϑησις ὑσοβάννεν. τὸ Ἀρι μέ γ)ε5.. ἡλίᾳ τε ᾧ ἵἴ λοις. 
χω ν ἀφρων ἵν υδύτοι Θρο: ἡμὰς. τηλιχθτόν ὅξιν ἡλίχον ὁποῖον 
ρυΐνεται. τῦτο ὦ ὦ τῇ ὐδεχάτη «ἧξα φύσεως. εἰ γὸ τὸ μέ- 
γε; διξ τὸ δκίστημα ἄποβε βλήκει ᾿ πονδδῷ ἂν μᾶνλον. τὴν 

χρόαν" ἄνλο γ τότῳ συμμετρώτερον διάστηια ἐϑέν ὕοτ. Ἧκ, ἢ 
τὸ κατ᾽ αὐτὸ, ἤτοι μεῖζο» τῇ δρωμδ'υ» ἢ ἔΆχττον μιχρῷν ἢ τηλί- 
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αϑῦτον ἔν, ἄμα. ὅτω γὸ ᾧ τὰ παρ᾿ ἡμὶν πυρὰ ΒΕ αἰ ποστόματος 
ϑεωρόεδοα νς ἡ αν ᾿Πῶδαν Ὁ εώρεῖται ̓  τὴ πᾶν δὲ εἰς τῦτο τὺ 
μέρος ἔνττημα» ῥᾳδίως διχλυϑήσεται., ἐάν τίς ποὶς ἐνεργήμασι 
“ροτέχῃ" ὅπερ ἕν τοὶς περὰ φύσεως ἌΥΤΟΝ δεέχνυμδυ . ἀνατο- 
λας καὶ δύτεις ἡλίκα ὦ σελήνης Χ4) ΤΩ λοιπὼν ἄτρων ,», ὦ κατὰ 
ἄναψιν γὴν 4 δύνα αὶ κ᾿ σβέσιν, τοιάυτης ὅσης περαστάσεως 

καϑ' ἑτέρα; τὰς τύπος 9» ὥστε τοὶ «Ὡροεερημῆθα ἀποτελεῖν ᾿ ὀδὲν 
γ ΤΩ Φυμνομδίων ἀντιμαρτυρεξ. κατ᾽ ἐμφανειάν τε αὑσὲρ “γῆς : 
χὴὶ πάλιν ἐπὶ πρρουϑέτησιν τὸ Φροει(ημῆδον. δύνα. τ᾽ ἂν σμωτελετοδτ " 
δδὲν γάρ τι ΤῊ φιινομδύων ἀντιμαρτυρεῦ ν τὰς τε κινήσεις ἀυΐ, 
ἐκ δύνα τον μδι) γνεο ῳ τίω τὸ ὁλε ἐρανὰ δίνϊ,,, κῷ τίω 
ὁξαρχῆς ὦ τῇ τὸ κόσμε, ἐστι ἀνάγκίω ἰπογ εν" δ) εἶσαν. ἐπὶ 
ἀνατολὴ ᾿ εἴτα; τῇ ϑερμασίᾳ τὸ πυρὸς οἐἰεἰ ἐπὶ 7ὲς ἑξὴς πὐπας 
ἰόντος. τροπὰς ἡλία χοὶ σελήνης » ἐνδέχεται μδὰ γίνεοσζ, "πὴ λό- 
ξωτιν ϑρανῶν ὅτ τοὺς 'χίόιοις κατηναγχασ μδήε : ὁμοίως δὲ χαὶ 
ἈΠ οἰέρος ἀντέξωσιν » ἢ καὶ ὕλης ἀεὶ ἐπιτηδείως ἐχομδύ ἧς ἐμτιτρα- 
μδύης. τὴς δὲ καταλιπόσης ; ἦ ὦ ὁδξαρχὴς τοιάυτην δίνίω τοῖς 
ἄστροις τότοις ὦτϑ᾽ διόν τε ἕν σοι κατοιχίνείοζ " πάντχα γὸ τὰ 
τοιοῦ τὰ κα τὰ τὅτοις συγγενῆ : ὀϑὲν ΤᾺ ἕνο ἐγ ἡμάτων διαφωνεΐ ἱ 
ἐάν τι: ἀεὶ ἐτὶ ἍΜ σποιότων μερῶν ἐχθμῖνΘ. τὸ δωματἕ εἰς τὸ 
σύμφωνον τοὺς φαινομδύοις ἕκαστον τότων διυύηται ἀπάγειν, μὴ 
φοβέμδυθ. τὰς ἰνδρα τοδώδεις ΤᾺ ἰστρολόγων τεχνητείας. κε- 
γώσει: τε σελήνης 5 ἰς πάλιν πληρώσει: »επὴ καταστροφίω τὸ σώς- 
ματος, τῦτο δύναιτ᾽ ἂν γένεοσζ, ᾧ ἵν χλματισμὸς ἀέρος ὁμοί- 
ως. ἔτι τε καὶ ἐν “ογοτ ϑετήτεις 5» καὶ τὖ πάντοις τρότες᾽ καϑ' ὃς 
ὦ τὰ παρ᾿ ἡμῖν φαμιόιἦνα ἐκκαλεῖται εἰς τὰς τάτυ τὸ εἰδὲς 
ἀποδότεις. ἐὰν μή τις τὸν μοναχὴ τρόπον κατηγαπηχως, τὰς ἀλ- 
ες χενὼς ἀποδοχιμάζῃ " ὅτε Θεωρητικῶς τι διωωατὸν ἀνθοώπῳ 
ϑεωρῆσαι, 14) τι ἀδύνατον" κα διὰ τῦτο αἰδύναται ϑεωρεεν ἐπι- 
ϑυρδ. ἔτι τε ἐνδέχετω τίω σελήνί οἷ ἑαωτῆς ἔχειν τὸ φῶς᾿ 
ἐνδέχεται δὲ ἀπὸ τὸ ἡλίψ" ὦ γὸ παρ᾽ ἡνὴν θεωρεὶ ται πον μδὴ 
δξ ἑαυ ἔχοντα" πον δὲ ἀφ᾽ ἑτέρων. ὦ ὑδὲν ἐμποδοστατεὶ 
Ἷ ἐν τοῖς μετεώροις φαινομδύων . ἐάν τις τὲ πλεοναχᾷ, τρόπι 
ἀεὶ μνήμίω ἔχῃ" ἢ τὸς ἀκολύθυς ἀυτοὺς αὑσοϑ σεις ἄμα ΓΝ 
αἰτίας σι ϑεωρῇ μὴ ἄνα Ἀέπων εἰς τὸ ἀναχολεϑα ταυτὸ 5. Γἢ 

καταρῥεπῇ ἄνλοτε ἐπὶ τὸν μοναχῶν τεόπον. . ἡ δὲ ἔμφασις τῇ 
“ϑροσώτε ον ἀυτὴ δύνα τνι μι) γίνεοσζ ὦ "ΔῈ παρα νλαγΐο) με- 
ρῶν κγὶ χατ᾽ ἐτιπροσϑέτησιν" καὶ ὅτοι πώτα ἂν τρότσον ϑεωροΐντο 
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τὸ σύμφωνον τοὺς φυμνομῆίοις. κεχτημδηοι ἐπὶ πάντων. Ὦ  μετεῶ- 
βών. “τία) τοιαύτί, ἰχινδύεεν 5 ξ “«ροοϑεετέον. ἣν γάρ τισὶ βαΐλο. 
μδίοις οἷς ἐναργήμασιν ἐδέποτε διυήσεται ἀταραξίας γνησίυ με- 
τὰλαβεῖν" ἔκλειψις ἡλίθ καὶ σελήνης διώαται μὴν γρίνεοῦζ, καὶ Ἂν 
σβέσιν" καϑάπερ ᾧὦ παῤ ἡμῖν τὔτο Ὁ εωρεΐ τοῦ γινόμῆμον. Υὶ ἤδη 
χατ᾽ ἐπιπροιλέτησιν ἀλλλὼν ΤΠ. ἢ γ5:. ἢ ὑρανδ, ἢ τῖνος ἊΝ 
τοιότϑ. κα ὧδε τὲς δικείες ἰνλήλοις τρόπες “Ὁ εωρητέων ὦ τὰ 
ἴμα" συγκείτεις τινῶν ὅτι δκ ἀδύνατον γένεος " ἔτι τε κάθε 
περιόδῳ, καθάπερ ἔνια ᾧ παρ᾿ ἐμὶν 2 τυχόντων γίνεται λαμ- 
(χνέσϑω. ᾧ ἡ ϑεία φύσις Ὡρος. ταῦτιχ μηδαμῇ φπγοσαγένϑω " 

ον ἀλειτθργη τὸς διατιρείοϑω; ἃ Οὗ τὴ πάσῃ μακαφαύτητι.. ὡς 
εὐ τῶτο μὴ πραχϑϑήσεται, ἄπασω πεοὶ Ὗ μετεώρων αὐτιλογία 
ματκίᾳ ἔς παι. καϑάπερ, τισὶν ἤδη ἐγίνετο Ἢ δινατὃ τρόπε ἐφα- 
«ψα ϑθοις., εἰς δὲ τὸ μάταιον ἐκπεσᾶσι, τῷ καϑ' ἕνα τρόπον. ὀιε-- 
σϑαι γίνε μοὶ Ὃν 5 τὲς δὲ ἄχλῆς ἀ τὰν τὰς τὲφ Ἀν τὸ ἐγνδεχό- 
μδωον ἔχ άλλειν. εἰς Τε τὸ ἀδιανόητον Φερομένες 5 ΩΝ τὰ φαλνόμδοα 
ν σημιξίᾳ ἀποδέχιει μὴ διωαμένας σιὼ ϑεῷ χιϑέρειν μήκη γυὰ- 
ὧν ὦ ἡμερῶν παρανλάττοντα ῷ «ν τὸ ταχείας ἡλίς κινής 

σεις γίνεοσζ 5. καὶ πάλιν βραδείας ϑὲρ γῆς. «δα τὺ μήκη τό- 
πὼν ἾἿ αλάττοντο » γὲ τόπος τινὰς περαιλᾶντα το Χίον» ως ὴ παρ᾽ 
ὅαὶν ἡ ὦ ξραδύτερόν ἡ Θεωρεῖται. οἷς συμφώνως δὲ λέγειν 
ἐπὶ 0] μετεώρων ᾿ δι δὲ τὸ ἕν Ἄαμᾷξ ἄνοντες , τοῖς τε φαινομένοις 
μάχονται ᾿ὰ τὸ εἰ διυατὸν ἀνθρώπῳ ϑεωρῆσαι , διαπεπτώκασιν.- 
ἐπεὶ σημασίαι. διύανται γδυέσϑαι., καὶ χατὰὼ συγκρίσεις καιρῶν, 
καθάπερ ὧν τοῖς ἐμφανέσι παρ᾽ ἡμὴν ζώοις ̓  χα παρ᾿ ἑτέροις 
ὡς εἰ ἀέρος ὦ μεταβολῆς . ἀμφότερα γὸ Ἰαῦτοι ϑ μάχετω τοὶς 
φυμιομένοις ᾿ ἔτι 5.» ποίοις αὖοα τῦτο ἢ τῦτο τὸ αἴτιον γίνεται, 
εχ ἔςι σιωιδεῖν ἐφ᾽ ἢ γ νεοῦζ ἀ σιυΐσ τον διώα ται . καὶ «9. 
πιλήτεις ἀέρι. πγϑυμάτων σιυώσεως ες «0»: πεειπλοχας ἀἋ- 
ληλέχων ἀτόμων.» κὶ ἐπιτηδ εἰων εἰς τἕτο τελέσαι χὴ Ἂν ἐδυμά- 
Τῶν συνλογίω) ἀπό τε γῆς καὶ ὑδάτων “ ὦ χατ᾽ ἄνες 5. τρόχες 
τολείϑ: αὐ. τ' τοι ὅτων συστάσεις ὃχ ἀδιυατῦσι σιωπλαοῦ . ἤδη 
δ᾽ ἐπ᾿ ἀυτῶν. ἡ μὲν, ϑλιβομένων ἈΠ ον μετα βαλγνόντων : ὕδα- 
τὰ δυύανται συωτελ εὐοζ . ἔτι τε πηϑύματα ᾿ ἈΦ ἀποφορὰν ἀπὸ 
ἐπιτιδείων τύπων, δι᾿ αξρος κεν μένων ; ροτέρας ἐπαρὸ (σεως γι- 
νομένης ἀπό τινων ὠϑροισιμάτων, ἐτοιτηδείων εἰς τὰς τοιαὺ τοῖς ἐπι- 
πέμψεις" ββροντοὶς ἐνδέχεται γίνεοχ » ὙὉ᾽ πνδματος οὖ τοὺς Κοι- 
λώμασι ΤΜ νεφὼν ἀνείλησι, χαϑάτερ Ἀπ Ὲ ἡμετέροις εἶγ᾽γ εέοις 

χαὴ 



Ε ψ17 
ᾧ αὖὸ πυρὸς πετγάυματωμένε βόμβον ο ουτοὶς " νὰ ΚΥ ῥήξεις 
δὲ νεφῶν. τ διαστάσεις "ἈΠ ταρατοίψεις δὲ γεφὼν Ε ἐ- κατοί- 
ξες πῆξιν εἰληφότων κρυσ' τα Νλοειδῆ, ἡ τὸ ὅλον καὶ τῦτο τὸ μέρος 
γ νεροῦ λέγειν ἐκκαλλα τοι τὰ Φαινόμδμα. [5 ἀστραπαὶ δ᾽ ὡσάυ- 
τῶ; γίνονται ὧ πλείες τρόπϑς ̓  ̓ὶ γκν παράτριψιν κὶ σύγ- 
χρασιν γεφῶν,, ὁ πυρὸς ἀποτελεςσιχος αἡματισμος ὀἰξολισϑ αἴγων, 
ἰςραπίω γεννᾷ. ἠδ κατ΄ ἐχφιπισμον. ὁ» ΤῊ νεφὼν υὑσὸ πηϑυμά- 
των ἃ τίω Ἀαμισηδόνα τάυτην παρασχόιίζεε. καὶ κατὰ πιασμον 
ϑλήψεως ἽΜ γεφῶν γινομένης 5 εἰθ᾽ σ᾽ ἀδήλων , Ὁ αὗδὸ 

δυμάτων. ᾧ κατ᾽ ̓ ἐμπεφίληψιν ὃ τὸ ἀϊσὸ ΜΝ ἄστρων χατεσ΄- 
Τειραμένα, φωτύς " εἰ τὰ σιυεγλαυνομένα εἶσο τῆς. κινήσεως γεφῶν τε 

Φ πνδυμάτων " “ἡ διεχπίπτον τος διὶ ω γεφῶν . ἢ ὧν διύσησιν 9] 
γεφὼν τϑ λεστομερεσ τὰτα φωτύς. ἢ ἀτο τῇ πυρος νέφη σιωεε- 
λέ χϑαι, ὦ τὸς βροντῶς ἀποτελεῖ. ὦ κ΄ Ὁ αἰο) τότα χίνησιν 9 
Ἀ᾽ ἊΣ τ ἥω τνδι ματος ἐκπύρωσιν , τίω γοθμλέμεν διά τε διωτο- 
νίας Ἐς » ἢ διὰ σφοδρὰν κατείλησιν. Φιχι βήξεις δὲ γεφῶ" 
σοὶ πυηδυμάτων ἔκπτωσιν ΤΜ πυρὸς ἀποτελεστιχὼν οἰτύμων 9 κα 
τὸ ἣν ἀτραπτὺς φαντασμα ἰπσοτελυσὼν. καὶ κατ᾽ ἄνλυς δὲ πλείος 
τρόπ τὸς ῥᾳδίως ἔσται χαϑορὰν ἐχόμενον ὦ ΤῊ φαινομένων κὶ τὸ 
τάτοις ὅμοιον διωάμϑυον σιωϑθεωρεῖν. ΦΡοτερεῖ δὲ αἰσραπὴ βροντῆς, 
ῳ τοιὰ δέ τινι περιστάσει γεφὼν ἢ διατύλμα ̓  τῷ τὸ τογόῦ μα 
ἐμπίπτειν. ἐξωϑ εἴοῦζ τὸν ἀτραπῆς αἰποτελεσιχον σ(ηματισιμίόν " 
ὕστερον . τὸ πνόδ μα νει δμδυον, τὴν βόμβον οἰποτελεῖν τῦτον " 
Φ κατεμπρασιν 3. ἀμφοτέρων ἄμα τῷ τάχε: στυτονωτέρῳ κεχρχοῦζ 
Ὡρὸς ἡμὰς τίω ἀστρατίω. ὑστερεῖν . τίω (ροντίω., καθάπερ 
ἐπ᾽ ἐνίων δξ ἀποσ' τίμια τος θεωραμδύων ὦ πληγάς τινὰς ποιδμέ- 
γῶν γ. χερυωνὲς ἐνδέχεται γένεοχ. ἣν πλείονας πηϑδυμάτων συΐλο- 
γὰς. καὶ κατείλησιν» ἰριυράν τε ἐχπύρωσιν » ἢ κατοίβῥηξιν μέρες . 
ἃ ἔχπτωσιν ἰοχυροτέραν αὐτὰ ἐπὶ τὰς κάτω τόπες 57 τὸς βήξεως 
γυοιδύης διὰ ῪΡ τὸς ἑξῆς τύπες πυχνοτέρες ἘΠ διὰ πίλησιν Ὁ 
γεφῶν. ἢ Χν τα τίω δὲ τίω τὸ πυρὸς ἔκπτωσιν ἀνειλομένε : 
χαϑοὶ χα βρονΊϊω ἐνδέχεται πλείονος γίνεονί γενομδύε κ᾽ πγευ- 
μετωδέντος ἰχυρότερον καὶ ᾿ὶ ῥήξαντο: τὸ νέφος διὰ τὸ δύνασθαι 
ὑποχώρε» εἰς τὸ ἑξῆς. τῷ πίλησιν γένεοσζ. τὸ μδὲ πολὺ Ὥρὸς 
δρο: τί ὑψηλὸν, ἐν ᾧ μαλισ τὸ κεράυγον, πίπτυσιν «εἰ «ογὸς ἀλ- 
ληλα. ᾧ χατ᾽ ἄλλες ΟΣ τρόπυς πλείονας ἐνδέχεται κεραυνὰς 
ἀποτελείοϑιαι " μόνον ὁ μῦϑος ἀπέστω. ἀπέσγαι ὅ,. ἐάν Ἴις κα- 
λῶ; τοὺς φωμνομῖῆνοις ἀχκολεθῶν αὗδα  ἀφανγὼν σημειῶται. πρησ- 
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τῆρας. ἐνδέχεται γε ἐ Ἂν θέσιν γέφας εἰς “τὰς κάτω σύπες--, 
ἀνλοειδῶς ὐπὸ πνεύματος ἀθρόᾳ ὠϑέντος; ὦ διὰ τὸ πνϑυματος 
ποῖ “φερομδήν" ἄμα ΞΕ τὸ τέφος εἰς τὸ πλησίον ᾿ὠϑᾶντος τὸ 
ἐκτὸς πνδύματος. χα) ΠΩ περίστασιν ἑϑὶ πυδύματος εἰς κύκλον 

δέρο; τινὸς ἐπισιυωσθιῆυα ἄνωθεν : αὶ βύσεως πονλὴς πνδιμεΐτων 
γδγυομδύης. ὦ ὃ διωχμδθης. ἐς τὰ τολάγια διαῤῥυῆνχι διὰ τίω πέ- 
εἰξ τὸ αέρθο ίλησιν. ᾧ ἕως μὲν. γῆς Α “τὰ πρηστῆρος χαϑιες 
μένϑ σρύθιλοι γγίρονταί , ὡς ἂν καὶ ἡ ἐπογέννησις ἈΝ τίν) κίνης 
σιν τὰ πνόυματο; γένητω. ἕως δὰ ϑαλάττης δὲνοι ἀποπλδντώ. 
σ᾿ εἰσ μὲς δέχεται. γένεοσί, ων πνυϑυματος ὦ “τῇ γὴ ἢ ἀπόληψιν 
ὦ α΄, “μικρᾶς ὄγκες αὐ τὴς οἶοαϑεσιν ἢ σεωεχὴ κίνησιν 
ὅταν κραδαττὺν τὴ γὴ τὐϑασχευΐζῃ. τὸ τὴ πυδὺ μα τῦτο,. ἢ ἔξω: 
ὅν ἐμτεφιλαμβάνῃ ὧν τὸ πέπτειν εἰς ἐδάφη, ἢ εἰς αἰντροειδεὺς 
τύπυς τὴς γὴς ὁκ τογϑυμιάτων τὶν πεπιλημένον ἀέρα. χ᾽ ταύτην ΡῚ 
τὴν διάδοσιν τὴς χινήσεως ὧκ Ἢ πΊώσεων ἐδαφὼν πολιῶν 5. καὶ πά- 
λιν ἀνταποδίδωσιν ὅταν πυχνώμυσι σφοϑροτέροις τὴς γῆς ἀπαντήε 
ση. οὐ δέχεται σεεσι μὲς αἰ ποτελείαο - χαλ χατ᾽ ἄνες 3, τρύπες 
πλείονας τὰς κινήσεις ταύτας τὴς γῆς γένεοσζ. τὰ δὲ πνϑύματα 
συμβαίνει γένεοδ αι» α Νλοφυλίας Ἴνος ἀεὶ, ὶ χν αἱχρὸν παρεισ- 
δυμένης», ὦ χαθ᾽ ὕδατος ἀφϑονϑ συνλογήν. ἡλν δὲ εθνααοὶ παρλνν 
ματχ γίνεται, καὶ ὀλίγων πεσόντων εἰς τὰ πον ρϑλμων Ἢ 
διαδόσεως τὅτων γινομένης. - χάλαζα σιυμωτελεῖται ; ἢ ἊΣ πῆξιν 
ἐχιυροτέραν ᾽ πάντοϑεν μ) πνδυματωδὼν περίςτωσιν τινῶν. ὁμὃ ῥῆξιν 
ἅμα τῆν τε σύνωτιν αὐτῶν ποινμένίω νὴ διάῤῥηξιν πορὸς “τὸ κῷ 
μέρη σευίσταοδαι, πηγνύιδυα "ἡ χ ἀϑρότητα. ἡ 5, πεειφέρειαι. 
ἐκ ἀδιυάτως μὲν ἔχει γένειϑαι, πάντοϑ εν ΤΜ ἄκρων ᾧ οὖ τῇ 
συστάσει παντυθεν ὡἧς λέγει, ᾧ τὰ μέρη ὁμαλῶς περμισταμε- 
νῷ», Εἰτε ὑδατοειδὼν τινῶν. εἰτε πυδυματωδὼν. α ἰὄνα ο) ᾿ ἐνδέχ εχ 
σιωτελείοθιαι κ᾽, ὕδατος Ἀεττϑ ἐχχεομέν τκ ΤῊ γεφῶν διαφορῶν 
συμμετρίως . ἢ ϑλίνψεως ἐπιτηδείων νεφὼν 9 ἃ ὑσομνήμωτος 
«πορᾶς. εἴτα τότϑ πῆξιν ο τὴ Φορὰ λαμβάνοντος ; διά τινα ἴδγυ- 
ρᾶν ω τοὶς χατωτατοις τόποις ΤΜ"3 νεφῶν ψυχρασίας περίστασιν. 
ὦ Ἂν πῆξιν δ᾽ ον ποὺς γέφεσιν ὁμαλίω ὡὠραλότητα Ἔχϑσ'α τοι τὴ 
“«ροαίρεσις ὧκ τὰ νεφῶν γίγνοιτ᾽ ἂν ᾽ “ρος ἄγληλα σλιβομές- 
νων ὕδατοοιδὼν χα συμπαρακοι μένων" ἃ διονεὶ σύγωσιν ποιάμῆνα͵ Ἶ 
ἄλαζαν ἀποτελεῖ, ὃ μάλιςα γένετο ῳ» τῷ αἀέει. ᾧ κὸ τοί- 

᾿ς 5, γεφῶν, ἐπόπαλσιν ἀναλαμβάνει τὸ τὴς χιόνος τῦτο ἀθροισ’ 
μα. ἃ κατ᾽ ἀἄνδλὲς δὲ τρόπος ἐνδέχεται! χιόνα σιωτελείοϑαι. 

δρό- 
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δρύσος- “σιωτελεῖ ταλῃ Φ "νὴ ́ σιώοδον. ρὸς ἀνληλα. ὧι. τὸ ἀέρος 
ΤΩ τοιότων 5 ἃ τῆς τοιαύτης ὑγρασίας ἀποτελεςικὰ γίνεται. ἢ ν 

φορὰν 5᾽, ἢ ἀπονωτέρων: τύπων 9. ἢ ὑδατα, κεκτημένων ῳ τοῖς τό- 
ποι: μάλιτα: δρόσος. σιυτελε ται «εὐ τὰ σιυδοδον᾽ τότων. ἐἰς τὺ αὐτὸ 

λαβόντων Φ ἀποτέλεσ ιν ὑγρασίας» κὶ πάλιν Φοραν ἐπὶ τὲς κάτω 

τύπες. καϑιάπερ ὁμοίως. 2 παρ᾽ ἡμῖν ἐπὶ. πλεόνων" σωυτελεταλ τοῖς 

αὗτά: Ἴνο,. "ἦν δρόσων τύτων πῆξίν τα ποιὰν Ἀαϊβόντων. διά περί. 

σατίν Ἴνα, δέρος ψυχρ, κρύσταλλος. σιωτεδείταλ. οὐκεχαπ᾽ ἐκθλι- 

Ψῶ μὲν τῇ. πεειφερῦς. οηματισμβ' ὁκ- τῇ ὕδατος. ν᾿ σιυΐωσιν δ 
ΩΝ σχαληνὼν καὶ ὸ ὁ ὀξυγωνίων᾽ ΤΊ οὖ τὰ ὕδατι ἀρ  μρν Ἀ Ὁ 
ἔξωθεν 5. ἣ" πον γὴν «ρότκρισιν." ἃ. σιωελαιδ' ἔντα 9. μι. τῷ 
ὑδατι" παρεσιχέυχλτε ποσὰ. ΩΝ περιφερὼν ἐκϑλίψανταο, ρας γδε- 
τὰι ἀέρος: φύσιν ἰδίαν τὸ τε Φωτὸς ῷ τϑ ἀέρος. ἢ τὰ Τ᾽ χρὼ μα- 

τον τότο ἰδιώματα ποιήσει. απ ξεται πάντα ̓  εὐτε' μονοξ: εὐδῶς, ἀφ᾽ κα 
πάλιν ἀπολάμτοντυς τὰ ὁμιορδντοα" τὸ ἀέρος γκῆσ . λήψεται. ταῦ- 

τὰ. 5 διον" ϑεωρδ μὴν τ ̓ φρόσλαρψιν ρος: τὰ μέρη. τὸ ὅ᾽ τα 
αδειφερείας, τῦτο φάντασμα γένεται 9. διὰ τὸ. διάστημα. πόντον ἐν 
σον αὗσὸ τῇ: ὄψεως Θεορέίοϑιαι;. ἢ σιυύωσιν" τοιαύτην, λαμίβανυ- 
σὼν Ὁ οὖ τῷ ἀέρι. τορι. ἢ ἢ ὦ τοὶ: »έφεσιν ἶπο- τῇ; ΤΩΣ ἀέ- 
ρος “ὩΦροτφερομένε᾽ Ὡρυς" τὴν" σελήνϊυ). ἢ" τὰ οἶπ᾿ ἀυτὴς ῥδύματω 
αἀποφερόμδια ὁμαλὼς ἀγα σέλλοι "τοὶ ἐπὶ τοσᾶτον. ἐφ΄ τον κύκλῳ 

δ ηῆς. εἰς ὦ νεφοειδές. τῦτο .. Ὁ μὴ τὸ παρά: ταν διχκθάνη 9 ἢ 
ἀ τὸν" πέριξ, ἀέρα ἀυτὴς 5. ἀναστεδδοντος συμμέτρως πάν τονδεν Ε 
εἰς τὸ πεειφερές "μὲ περὶ. αὐτὴν κὰ παχυμερὲς πεειστῆσαι " ὃ γί: 

νεται γὉ, μέρη: τινά. ἡτοι ἢ ἔξω ωϑεν “βιασαμένε τινὸ; ἐδύματος, ἢ 
ὡς δερμασίας. ἐπιτηδείων: πόρων ἐπιλαμιβανομένης δ εἰς τὸ τὅτο 
ἐπεργάσαοϑαι. κομήτοι οἰστέρες. γίνονται : ἤτοι. πυρὸς οὖ τύποι: 
τισὶ διὰ, χρόνων. τινῶν» οὗ τοὺς μετεώροις σιωτρεφομένϑ .. πεεις ἜΣ 
σεως γινομένης ἰδίαν τινὰ κίνητιν δι᾿ χρόνων. τὸ ἔραν ἐχόντος 
ὑπὲρ ἡμῆς. ὥστε τοὶ τοιχῦτο ἄςρα εἰγαφανῆνω, ἢ ἀυτα᾿ ο» χρο- 
γο!ς τισὶν ὁρμῆσαι διά τινα περήστασιν 5 7) εἰς τὰς καθ ἡμᾶς 
γτόπϑς ἐλϑτν, Φ ἐχφανῆ οἡυέοῦ αν" τάδ! τὸ ἀφάνησιν τότον γΡεσ-- 

ὅσ: οἶδα τὶς ἀντιχεικένας. τούτοις: αἰτίας τινὰ «τα στρέφεται αν)» 
τὸ. 5 συμβαίνει. ϑ μόνον τ" τὸ μέρος τῦτο᾽ τὸ κότμϑ: ἐσ τάλαν 
περλ᾿ ὃ τὸ Ἄοιπον ἀναγράφεται. - χαϑάπερ. τινὲς. φασὶν ». ἀνλα. καὶ 
τῴ. δένίω ἰέρθΘ.. ἔγχυχλον αὐτῷ πεθα εσττανολ. ὝΡ κωλυτιχῆ γγῖνε- 
ται τῇ περιπολεῖν.» ὡς ᾧ τὸ ἀ) δα. ἢ ὦ διὰ τὸ ἑξὴ: μὲν εἰυτὴς. 
ἁλίω. ἐπιτηδείαν μὴ τ. οὐ 5. τύτω τῷ τότῳ ὦ ᾧ κείμδνα θεω-. 

ὑχῇ 2, ρ-- 
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ρει τα 5 ὦ χατ᾽ ἄγε: πλείονας τόπος τϑτο διυχτον σωτελ αὶ οὔτις 
ἐάν τις δύνηται τὴ σύμφωνον τοὺς φυμγομένοις συνδλογ ίζειϑιαι. τι» 
γὰ ΜΓ ἄσρων πλανᾶοϑαι, εἰ ὅτω ταῖς κιγήσ-εσὶ χρώμδοα συμβαί- 
νεε᾽ Ἵνα, δὲ Μὴ. κινεῖσθαι. ἐνδέχεται μὲν ἀ «ἴα τῷ κύχλῳ κι- 
γόμδυα ἐΐξ ἀρχῆς ὅτῳ 'κατιν γαγκάοθαι. ὥστε τὰ μὲν, ᾿ν τίω ἀυ- 
τίω δίνίωυ φέρεοϑ αι ὁμαλίω ὃ σαν" τὰ δὲ. κα ταὶ ΒΞ ἅμα τισὶν 
εἰνωμαλίαις χρωμέγίω. ἐνδέχεται δὲ ᾧ χαϑ' ὃς τρόπες Φέρεται, 
ὡ παῤεκτάσεις, ἀέρθ. τ). ὁμαλάς ἐπὴ τὸ ἀυτὸ σιωωϑδόσας κα τιὶ 
τὸ ἑξὺς ὁμαλὼς τὰς ἐκκαύσας , δδὲ οἰνωμαλ εἰς ὅτω: » ὥστε τὸς 
9 εωρα μένας «αΝλαγὰς σιυτελοϑαι. τὸ δὲ μίαν αἰτίαν τύτων- 
ἀποδιδόντα . πλεοναχῶς ΤᾺ Φυμνομένων ἐκκαλθμένων . μανιχὸν ᾧ 
ἕ Ὁθὲ ΔΕ ΚΈΜΝ φραττόμῆηον. ὑσὸ ΤῸ τίω ματαίαν ἀσιτρολογ αν" 
ἐζηλωχότων .. Ἀν εἰς. τὸ᾽ κενὸν αἰτίας τινῶν οἰ ποδιδόντων 5 ὅταν τίω)- 
θείαν φύσιν μηδ «μὴ Δειτοργειὼν ἀπολάξωσι. τινο ἄπρο ἀπολει-. 
πορῆνα τινῶν Δεωρεῦ οὐχ συμβαίνει. ᾧ. αἴϑῷ τὸ βραδύτερον συμ- 
πεοσιφέρεοῦζ. τὸν αὐτὸν κύκλο» αὐθε]όντα " ἢ πτθὶ τὸ΄ τὴν ἐναντίαν". 
χινεοϑι, ἀντιατώ μῆνα ασο. τὴς αὐτὸς δίνης υ Φ'΄ αὖϑα τὸ «ὖξι-: 
φέρεοϑαι , τὸ μδ0 διὰ πλείονος τῦπϑ 5) τὰ 5: δι᾿ ἐλάττονος τίου). 
αὐτίω) δίνω αὐξακυχϑλῦντα. τὸ δὲ ἀἐλῶξ οἰ ποφαίνεοϑ᾽ αὶ σδὲ τύ-- 
τῶν. χαϑῆχον ὅδι τοὺς τερατευεοδ αἱ τι ὙΠ τὸς ποϊνλὲς (8λο- 
μδύοι: ΞΟ λεγόμυοι εἰστέρες ἐχπίπτειν., ἃ ̓ αὖϑ μέρ». κα τα- 
μὰ τρί ψιν ἑαωτὼν᾽ διύανται σιωτελετοῦσι., καὶ «-Ἶϑαὶ ἔκπτωσιν ὅ. 
ἂν ἡ ἐκπγδυμάτωσις γίνεται» χκαϑοίπερ αὶ ἐπὶ ὋΨ ἀστραπὼν ἐλέ-- 
γομῆο" χ4) ἈΦ᾿ σύνοδον ὃ. ἀόμων τυρὸς ἀποτελεστικὼν. συμφι-- 
λίας γενομῆϑης εἰς τὸ τῦτο πελέσαι» ᾿ὶ Ἴ κίνησιν ὃ ἂν ἡ ὁρμὴ 

κατὰ τίω σύνοδον ὀξαρχῆς γένηται" ὁ ΩΝ πνδυμάτος δὲ συὰ- 
λογίω ἐν πυχνώμασί τίσιν ὀμιχλοευδέτι , κατ᾽ ἐκπύρωσιν τύτων. 
διὰ τίω χαταλυσιν. εἶτ᾽ ἐπεχρῆξιν ΤῈ περιεχόντων " ᾧ ἐφ᾽ 
ἂν τῦπον ᾿ ὁρμὴ γδύητω!. Τὴς Φορὰς εἰς τὅτον Φερομένης . ὦ ἔα 
λοι δὲ , Τρόποι εἰς τὸ τῦτο τελέσαι ἀμύϑητοί, εἰσιν. οὐ δ᾽ ἐτι- 
σημασίαι αἱ γινόμεναι, ἐπὶ τισι ζώοις . κατοὶ συγκύρημα γένον- 
τῶι 18 καιρῷ" εἰ γὸ τὸ ζῶα ἀνάγ χω τινα “προσφέρεται τὸ ἀπο- 
τελεοϑῆνα χειμῶνα " ἐδὲ κάϑηταΐ τις ϑεία φύσι; αὖοὸἋτιρᾶσια 
τὰς ΤΙ ζώων Ἰύτων ὀἰξόδυς , κάπειτα τὸς ἐπισημασίας ταύτας 
αἰ ποτελεῦ . δδὲ γὺ εἰς τὸ τυχὸν ζῶον κἀν μιχρῷ χαφιέστερον ἣνἤ 
ΠῚ τοιαύτη μωρία ἐκπέσῃ . μὴ ὅτι εἰς παντελὴ δυδαλμονίαν χεκτὴ- 
μένον. ταῦτα δὴ παντκχ. Γυϑόκλεις : βμνημονόυτον . χατοὶ πολύ 
τ γ τῦ μύϑε ξητώ τ γὴ τὰ ὁμογενὴ τότοις συνορῶν διιωυησΉ.. 

μᾶλ- 
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μᾶνλον δὲ σεχυτῷ ἀποδώτεις τίω ἢ ἀρχῶν, ᾧ ἀπειοίας . χα 
ἦΜ συγγενῶν τότοις Θεωοίαν" καὶ δ᾽ ἔγνεχεν ταῦτα ἐχλογιζομεθα" 
ταῦτα γὸ μάλιξσα σιωδεωρέμδια, ῥᾳδίως τὰς “δὲ ΤΠ κατὰ μέροτ' 
οαὐτίας σιωορὰν τοοιήσει. ὧι 5) ταῦτα μὴ καταγαπήσαντες , ἢ 
μάλισα. ὅτε αὐτὰ ταῦτα χαλῷς σμωϑεωρήσωμεν, ὅτε ὃ ἕνεχεν δεὶ 
ϑεωρεῦῖν ταῦτα περι τοιήσαντο. 
Ἡ 5) δόυτέρα πρὸς Ἡρόδοτον περὶ φυσικῶν δια λαμβ ανοσα, αὐτή ἐςὶν. 

᾿Ἐπίκερος Ἡροδότῳ. Ἐυ “ράττειν. 
Τοῖς μὴ διωαμένοι:, ὦ Ἡρόδοτε, ἔχαττα Τ᾽ περὶ φύτεως ἡμῖν" 

." ͵ ᾿ - ᾿ ν ) -» γι τν 
ἀναγεγραμιμδθων ἐϊξακοιβᾶν, μηδὲ τὸς μειζες 2 σιωτεταγ δύων: 
βίβλες διαιρεῖν, ἐπιτομίω τὴς ὅλης τραγματείας εἰς τὸ καταὰ- 
«εν ΤΩ ὁλοχ ερωτάτων δοξὼν τὴν" μνήμίω ἱκανὼς αὐτοὺς παάρεσ- 
κέυχτα. ἵνα παρ ἐκάττος κυλεῶν ὧν τοὺς χυδσλωτοῖ το; [βοη-- 
εν αὐτοῖς διώγιντο. χα ὅτον ἂν ἐγάπτωντοαλ τὴς πἶδα φύτεως 
Θεωρίας " ὦ τὸς τὩροβεβληκότας δὲ ἱκανῶς ἐν τῇ ΤΜ ὅλων ἐ- 
πιβλέψε: τὸν τύτον τὴς ὅλης “Θραγ ματείας τὸν χατεσ' τοι χενυμέ- 
γῸν δεὲὶ μνημονδύειν" τὴς γὸ οἷδρόχ; ἐπιβολῆς πυχιὸν δεύμεθα " 
τὴς δὲ χατὰ μέρθΘν, ἐχ ὁμοίω:. (χδιστίέον μῆὴ ὃν ὦ ἐπ᾽ ἐκεῖνα 
σιωεχὼῶ; οὐ τὴ μνήμη. τοτῶτον ποιητέον, ἀφ᾽ ἃ ἥτε χυριωτὰ Τὴ 
ἐπιβολὴ ἐπὶ τὼ πράγματα ἔτει. ᾧ 5) καὶ τὸ χατχμέρο; ἀκχοϑί- 
βωμα πὰν ὀξόυρήσετοαι.. τ ἁλοοίερωτάτων τύπων ἐνπεοι-Λημμέ- 
γὼν ,) ἃ μνημονδυοιδόων. ἐπεὶ χῳ 18 τελεσιμογη δία τῶτο χυσιω- 
τατον τὸ παντὺ; ἀκειβωυιδον γίύνται,, τὸ ταῖς ἐπιξολαὶς ὀξέως 
διώχοϑαι, ὦ τρὸς ἑτλὰ στο χειώμα το γα φωνὰς σιωχγομῆῖύων. 
δ᾽ γὸ διόν τε τὸ πύκνωμα τὴς συνεχὸς Ὁ ὅλων αἱδιοδείας εἢ, μὲὴ 
διυάμδοον διὶ βραχέων φωνὼν ἅπαν ἐμωδιλαβεῶν οὖν αὐτώ τὸ 
κατὰ μέρος ἂν οϊξαχκριβωθέν. ὅϑεν δὴ πᾶτι χροησίμης ὅσης τοὶς 
ὠκειμδύοις φυτιολογίᾳ", τὴς τοιχύτης δὲ παρεγγγνυώντων σιωεχὲς 
ἐνέργημα ὦ φυτιολογίᾳ ᾧ' τῷ τότω μάλιγα ἐγγαληνιζόντων 
βίῳ ποιήτορος «αὶ τοινύτίω τινὰ ἐπιτομίω χαὶ τοχείωσιν δ 
ὅλων δοξῶν. τρώτον μὴ ὃν τὰ υὐσοτετχγιδηα τοῖς φθογγοις, 
ὦ Ἡρόδοτε, δε εἰληφέναι. ὅπω; ἂν τὰ δοξαζόμῆνα ἢ ἀπορέμϑυα 
ἔχωμδο εἰς ὃ ἀνάγοντες. ἐτιχοίνειν., καὶ μὴ ἄκρατα πάντω ἡμὶν 
εἰς ἀπειρον ἀτοδειχιύωτιν, ἢ κενὸς φθύγγες ἔχωμεν" ἀνάγχη 
τὸ «Ὡρῶτον οὐνόημα χαϑ᾿ ἕκαστον φϑόγγον βλέπεοϑαι. καὶ μη- 
δὲν ἀποδείξεως «ροσιδεῖοϑυι., εἶτερ ἕξομεν τὸ ζητέμονον, ἢ ἀπο- 
ῥβξμμενον , 3) δοξαζόμενον, ἐφ᾽ ὃ ἀνάξομεν, εἴτε κατὰ τοὺς αἰοϑήσει; 
δὲ σαντν τῆρεῖν) ᾧ ὠὡπλῶς τος παρότα; ἐπιζολαὰς, οὗτε διανόίας, 

Ε: τε 
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ἔμ δδήποτε τῶν Ἀριτηθίων . ὁμοίως. 5. ᾧ ταὶ ὑσάρχοντα. πάϑη. "5" 
ὅτσω: ἀν’ ἢ τὸ “ροσ μένον. ᾧ τὸ ἀδηλον ἔχωμεν οἷς σημετωτό- 
μεϑα. “ταὐτὰ 5 5. διαλαβόντας ὡς σιμορᾶν. ἤδη αἶδαὶ τῶν ἀδήλων : 
πρῶτον μὲν ὅτ᾽ " αδὸν. γίνεται ὦμ. τῦ μὴ ὀντὴς " τοὰν γὸ ὧκ παν- 
τὸς ἐγ ίνετ᾽ ἂν ». σστεριμάτων γε. ἔδεν. Ὡροσδεα! ον - Φ εἰ ἐφ- 
ϑείρετο, δὲ τὸ ἐφαγιζόμενον. εἰς τὸ μὴ ὃν 9 πάντα ὦ ἀπολώλες 
τὸ φράγματα » ἔχ ὄντ» ΤΜ. εἰς ἃ διελύετο. κα μίω ᾧ τὸ πᾶν. 
οἰεἰ τοι τον ἣν 2). δον γιῶ. ὅξι, ᾷ οἐἰεἰ τοιδτόν ἐφσα!. ἐϑὲν γάρ ὅδιν 
εἰς ὃ μετα βάνλει" δαὶ Ἵ; τὸ πᾶν. ὅσέν ὅδιν . ὃ ἂν εἰσελϑον 
εἰς αὐτὸ. τίω μετα βολίω ποιήταλτο. χοὶ πν τῇ" Ὡρώτῃ θα, φύ- 
σεως τὸ πᾶν ὅδι. σώματα ἦν; γον ὥξι ἐς :9, ἀυτὴ ἡ αἴοϑητις ἐπὶ 
πάντων. μαρτυρεῖ . χαϑ' ἣν ἀ χγχάλον τὸ ἄδηλον" τῷ. λοχισμῶ. 
τεχ μαίρεοζ, ὥσπερ προεῖπον τὸ τρ ρόοϑεν. εἰ μὴ ἣν ὃ κενὸν καὶ κὶ χώ- 
βὰν 9. ψὲ, ἀναφὴ φύσιν ὀνομάζοιδου. ἐκ ἂν χε τὰ- σώματα ὅπε, 
ΕἸ. ἘΝ δ΄ ἐκινεῶτο! καϑϑάπερ φηίνεται χινάμδυα. αδοα 'δὲ ταὺ-. 
τὰ. ἐϑεν ὅτε ἐπινοηϑῆναι διύλται. ὅτε “ὩραληπΊ]ως. ὅτε ἀναλόγως 
τοῖς περιληττοὶς 5 ὡς χαϑ'' ὅλας φύσεις. λαμβανόμδυα . ὦ. μὴ 
εἷς τὰ τύτων. τ αν ἢ ἢ συυβεβηκόται, Ἀεγόμῆοχ οΟΥ̓́Ψ σω- 
μάτων τοὶ ἐδ) ὅδι ̓συγχφάσιεις᾽ τὰ δὲ Φξ, ὧν αἱ συγκείτεις πε- 
ποίηντοι ἢ ταῦ τὰ δέ. ὕὸν ἄτομα ὦ ἀμετι βΆητα 9. εἴτερ. μὴ μέλ-- 
Ἅεε. πάντρ. εἰς τὸ κὴ ὃν φϑαρήσεοχ, . ἀλλ᾽ ἐσχύοντοι. υὑσορήσεεν δ, 
ον ταὺς διαλύτεσι᾽ ΤῊ συγ κείτεων ;. τ᾿ ρη᾽ τὴν Φύσιν" 5. ὅταν ἐκ 
ἔχοντα. ὅπη ἢ. ὅπως διαλυϑήσεται " ὦτε. τὰς: ἀρχὰς ἀτόμως ἀναγ,- 
καλὸν ναι σωμάτωΤν. φύσεις. ὁ ἀνλὰ μίω 14) τὸ: πὰν ἀπειρόν, κι, 
τὸ" γὸ πεπερασ'μῆδον ᾽ ἄκρον ἔχει: τὸ δ᾽ ἄκρον παρ᾿ ἕτερόν. τὲ 
ὑπ ς ἢ ὥστε ἐκ: ἔχον ἄχρον τοσέρας ἐπ: ἔχει: πέρας- δὲ 
ἔχ. ἔχον 9. ἄπειρον ἂν εἴη » ἈΦ). ἕ τεπερασιμῆύον : ᾿καὶ μίω χα) 
τ. πλήδσει ΤΆ. σωμάτων ᾿ ἀπειρόν ὅδην τὸ" πᾶν. 39)". τῴ. μεγές. 
ἀγε;, τὸ κεν . εὔὐτε. γὸ. τὸ κενὸν ἀτσείρον 5 τ δὲ- σώματοι. ὡριτ μές 
γα 5 ἐὸδ}Ὺὰμϑ. ἀν΄ ἐμενε: τὰ σώματκ,. ἀνδν᾽ ἐφέρετο ΑἾ, τὸτἀπειρον χε- 
γον διεσπαρ,δύα υ ὅχ ἔχοντα" τιὰὶ αὐσερείδον ταν 5 Ἀν στελΆοντα Ἴ “ἢ 
τὸς ἀνακοτάς εὐτε΄ τὸ κενὸν ἰώ ὠφιτιμένον, ὄχ. ἀν" εἶχε τὰ ἀπει-᾿ 
ρά- σώματα ὅπϑ ἐνέτη - Φρός τε. τὕτοις τὰ ἀτομα: ΤΜ. σωμάτων. 
ἢ μεσ. ϊξ ὦ; ὧν ᾧ αἱ συγ κϑίσεις γένονία, ὦ εἰς ἃ διαλύονται,. 
ὠπερίληπ τὰ δι ταὺς διαφοραῖς τυ. αι" μάτων περ εὐλημμδόων ;» ἃ 
μα ἐχάςσίω,. δὲ αι μάτισιν ἁπλῶς ἀπειροί. εἰσην ἄτομοι: τὰς δὲ 
διαφοραὴς ἔχ, ἁπλῶς ἀπεροι" ἀνδὰ μόνον ἀπειθής Δηπττο. δὲ. 
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"γὸ ἐνδοτέρω εἰς ἃ τερον ἡ τομὴ τυγχάνει " ἐπειδὴ σἱ ποιότητες 
“μετα ἀνλονῆχι., εἰ μένλει τις μὴ ᾧ τοῖς μεγέϑεσιν ἁπλῶς εἰς 
ἄπειρον αὐτὸς ἐχθάδλειν. κινδνταί τε συμεχῶς αἱ ἄήγομοι. παρερ- 
χριδύε δὲ ἐνὸ οτέρω κὶ ἰσοταχὼς “ἀυτοὶς κινεῖν τὸ κενὰ ᾽ τίω ἵξιν 
ὁμοίαν ἢ τὴ βαρυτάτῃ τὸν αἰῶνα. “ᾧ αἱ μὴ». εἰς μαχρὰν ἀπ᾽ «Ἃ- 
λήλων δισιταάμδοαι" αἱ δὲ, ἀυτὸν τὸν παλμὸν Το Ὡσιν ̓  ὅταν τύ- 
χωσι τίω περιπλοχίω) χεχλιμένχι, ἢ στεγαζόμδυμι, «ὐδὶ Ῥ πλεκχ- 
τιχῶν. ἤ7ε γὺ τὸ χενὰ Φύσις ἡ διοδίζσα ἐχάσ᾽ τὴν αὐτὴν τῦτο πά- 
ρασιχευάζει τὴν ὑπέρειτιν, ὄχ, διά τε ὅσα ποις οϑοσλ᾽ ἥτε στερεότης:, 
ἡ ὑσάρχεσα ἀυταὶς ἐν συγ Χ ΑΤῚν 5 τὸν ἀποπαλμον ποιεξὲξ " ἐφ᾽ 
ὁπόσον ἀν ἡ περιτολοχὴ τίω ἀποκατάστασιν ἐκ τὴς συγκχρόσεως 
διδῷ. ἀρχὴ Ὶ τότων ὃχ ἔσιν 5 αἰτίων μ ἀτόμων ὅσῶν καὶ τῇ 
κενὰ. πκὴ δὲ “ποιότης τίς πδθὰ τοὺς ἀτύμιας ἐςί πλίω οαήματθο 
ὦ μεγέϑες » ὦ βάρυς. τὸ δ᾽ χρῶμα αὖϑαῦ τίω θέσω. ἫΨ ἀἼό- 
μὼν ἀνλάττεται. πᾶν τε μέγεϑος. ὄχ ἔτι αἷδὲ αὐτάς - δδέποτε ἂν 
ἄτομιος ὠφϑη αἰοϑήσεε. αυτὴ δ᾽ ἡ φωνὴ τύτων πάντων ᾿νημονόιο- 
μένων τίν ἱκανὸν Ἴὕπον υὑσοθ ἄλλει τὸς ΤΙ ὄντων φύσεως » ἐξτι- 
γοίας. ἀνὰ μίωδ καὶ κόσμοι ἀπειροί εἰσιν» ἐΐθ' ὅμοιοι τότῳ, εἰὖ 
ἄνοίμοιοι . αἵ τε γὺ ἄτομοι ἄπειροι ὅσαι , ὡς ἄρτι ἀπεδείχ 97 
Φέρονται αὶ ποῤῥωταίτω᾽ ὃ γὸ κατηναὰ Ἄωνταῖί αἱ τοιαῦται ἄτομοι δξ 
ὃ ἀν γένοιτὸ χόσμθ., ἢ ὑφ᾽ ὧν ἂν ποίη 9 εἰὴ ̓  ὅτ᾽ εἰς ἕνα, » ὅτ᾽ 
εἰς πετερασιμδύας . 9" ὅσοι διάφοροι τότοις - ὥστε ἐδὲν τὸ ἐμιπο- 
δίζον ὅσὶ «Ὁρὸς τίω αἰ πετδίαν ΤΕ ποιότων κόσμων «τῷ μίω ἜΝ 
τύτοι ὁμοιοχήμονες τοῖς σἐρεμνίοις Εἰσι: λεττοότησιν απέχοντες 
μαχραν Ψ Φαμνομδίων ᾿ ὅτε γὺ ἀποτάσεις ἀδιματᾶτν ὧν τῷ πε- 
ἀέχοντι γίνεοδί τοιαῦται, ὅτε ἐπα τηδειότητες ν τὸς χατεῤγασίας Τὶ 
κοιλωμάτων ᾧ Ἅεπτοτήτων γένεοσζ,, ὅτε απόῤῥοιαι τίν ἑξὴς δες 
σιν Ἢ (σιν διατηρᾶσαι . ἥνπερ χῷᾷβ ὦ» τοὶς σἘρεμνΐοις εἶχον. τὔ- 
Ἴς δὲ τὸς τύπες εἰδωλα “Ὡροσαγορδυομῆν. “χῳ μίω) καὶ ἡ διὰ Ιδ 
κενῇ φορὰ, τ μηδεμἔδν ἀπάντησιν Έ Ἀντυξοιψέντων γινομένη , πὰ» 

μῆκθ. περιληπτὸν ω» ἀπερανοήτῳ χρόνῳ συμτελεῖ : βραδύτητος 
γὺ καὶ τοίχας αντιχοτὴ, Ὁ ἐχ αντικοπὴ, ὁμοίωμα λαμβάνεε. Ἢ 
Ἰζρὶ. ἐδὲ ἄμα Ἅὖ, τὰς δι λόγε θεωρητὲς χρόνες Ἀ σὸ φερό- 

ον ἐπὶ τὲς πλείες τόπες ἀφικνεῖται " ἀδιανόητον γ ̓ ὶ τῦτο, 
σιμαφικνάμδυον οὖ αἰοϑεητώ “χρόνω ὅϑεν δήποτε τὸ ἀπείρα. ΕΖ 
ὅδ᾽ ἂν περιλάξ μὴν τίω φορὰν τύπος ἔςαι ἀφιτάμενον. ; ἐντικοπίω 

ὅμοιον ἔσα.7γ. καὰν μέχρι τοσότε τὸ τάχ. ἧς φορᾶς μὴ 
α»- 
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ὅτι τὰ εἰδωλα ταὶς λεπαύτησ ιν ἀνυπερ λήτοις χέχρηται , ὅϑεν 
ἀντι μαρτυρεν ΤΩ φαινομϑόων ; ἢ ὅτι. ἫΝ ἰχῇ ἀνυτέρβλητα ἔ ἔχε" 
πάντα πόρον σύμμετρον ἔχοντα “ὡρὸς. τῷ οἰ πείρῳ, αὐτῷ μηϑ ν 
ἀντιχόπτειν., ἢ ολίγα ἀντικόττειν. πονλαὶς δὲ ᾧ ἀτείροις δ θεἰς 
ἀντικόπτεν τι. “ρὸς τε τὔτοις ὅτι ἢ γένετις Ὑ εἰδώλων ἅμα 
νοήματι συμβαίνει" ᾧ γὸὃ ῥάσις ἀπὸ τῆς σωμάτων ἐπιπολῆς συ- 
ιοχῇ, ἢ μεώσε διὰ τίω να τ λήρωσιν σωώζσα τὴν ἐπὶ τὰ στε- 
βεμνία ϑέσιν ὦ ταξιν Τ ἀτόμων, ἐπὶ πολὺν χρύνδν, εἰ ᾧ ἐνίο- 
τε συγχεομένη πάρ ε" ᾧ δσιυσ'τοίσεις ον τῷ περιέχοντι ὀξεῖαι, 
διὰ τὸ μὴ δε» χῦ βέϑο; τῸ συμπλήρωμα γένος. Τὶ ἄνλοι δὲ 
τρόποι τινὲς γδυνητικοὶ ΤΜ τοιάτων φύτεων εἰσίν. ἐθ ἐν γὰ ἵϑτων 
ἀντιμαρτυρεῖ ταὶς αἰοϑήτεσιν» αὐ βλέτῃ τις τα τρόπον τὰς 
ἐνε(γ εέας ἣ ἔγὰ 16) τὸς στωηὺ εἰας ἀπο Ἷ ἐξωϑεν Ὅρος ὑμᾶς 
οοίπση. εἰ δεῖ καὶ κομα ζοιν, ἐπεισιοόν τὸς τινος ἰπὸ ΤἿ ἔξωθεν. ῷ 
τὰς μορφὰς ὁρᾷν ἡμὰς καὶ διανοεῖοϑιαα,. γὃ ἂν ἀποσφραγίσαλτο 
τὸ ἔξω τίω ἑμωτὼν φύτιν, τῷ τε λεώματο; ὦ ὃ μορφῆς ὦ τῇ 
ἀέρος τὸ μετεξὺ ἡμδ τε κα κείνων ᾽ δὲ διὰ Ὁ ἀχτίνων., ἢ δίων 
δήποτ ἐδυμάτων ἀφ᾽ ἡ ἡκδἪ Ὅρος ἐκεῖνα τ΄ αγιμομδύων. » ὅτως ὡς 
τύπων τινῶν ἐτεισιόντων ἡμὶν ἀπὸ τὶ φραγ' μάτων απϑ χερῶν ᾿ὶ 
διμοιομόρφων, κα τὸ ἑναρμότ τον μέγεϑδθ.», εἰς Ὁ ὄψιν ἦ Ἶ διά- 
γΟΙνῸ ὠκέω: ταῖς Φοραῆς γκωρδήω». εὗτα διὰ Ἰχύτίω ἡ Σ αὐτίαν τῷ 
ἑτὸς ἀ σμμεχς Ὶ φαντασίδυ ἐποδιδόντος . "Σ συμπαάϑ ἐὸν ἐπὸ 
τῷὸὟ ὠποχο δα σώζοντος κ᾽ τὸν ἐκεῖθεν σύμμετρον ἐπέρεισιμον 
ὁκ  χῦ βά9Θ. ὡ τῷ ςερεμνίῳ ΤΨΜ οἰτύμων πλάσεως . ὦ ἣν 
ἀναϑκας μὴν φυυτασίαν . ἐπιβλητιχὼς τῇ διανοίᾳ ἢ τοὺς αἰοϑητα- 
είοις εὖτε μορφῆς» εἴτε συμβε βηκότων, μορφή Ἔδιν υὕτη τῇ “ες 
ρεμινέμ, γηομδίη ἈὉ τὸ ἑξῆς πύκνωμα. ἢ ἐγκατάλειμμα τῇ εἰδώ- 
λυ. τὸ  ψῶσθ. ὦ τὸ διημιαρτημδύον .ὦὖ τὼ τροσδοξαζομδίῳ 
ἀεί ὅξιν ἐπι μαρτυρηϑήσεοσς - εἰ τ᾽ ἐχ ἐπιμαρτυρυμδόῳ χὸ ΤΟΣ ἀχί- 
γητον οὉ ἡμὶν αὐ τοὺς ἐ αλλ λο αἱ τὴ φανταστιχὴ ΠΡΟ ΟΥ διώ- 
ληψν ἢ ἐχϑσῃ καϑ' ἰώ τὸ “νδῦδθ. γίνεται «τ ἴτε γὸ ὁμοιότης 
Ξ φαντασι μι διονεὲ οὗ εὐχόν! λαμβανομδίς ων. ἢ καϑ' ὑπυυς γι- 
νομδύων.. ἢ κατ᾽ ἄνλας τινοὶς ἐπιβολὰς τὴς διανοίας» ἢ Ἢ λοι- 

πῶν κρλτηθίων, ἐκ ἀν ποτε ἀρ: τοὺς ὅσί τε κὶ ἀληϑέσι Ὡγο- 
σαγορδυομδύοις εἰ μὴ ἰὼ τινὰ ταῦ τὰ “Ὡρὸς ὃ βάνλομδυ. τὸ 
3, διημαρτημῆίον ἐκ ἂν ὑσῆρχεν 5» εἰ μὴ ἐλαμιβάνομδυ ᾧ ἀνλίω 
τινὰ κίνησιν ὦν ἡμὶν αὐτοὺς ΓΝ ἡυίὼ υδὸ, διάληψιν 5.) ἔχε- 

σαν. 
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“σαν. ἐὰν (ἢ) μὴ ἐπι μαρτυρηϑὴ ὶ ἣ ἀντι μαρτυρηθῇ . τὸ ψεδθ. 
“γένεται ἐὰν 5) ἐπιμαρτυρηϑῃ . ἢ μὴ ἀντιμ τρτυρηϑῇ . τὸ ἀλη» 
δέν. κ τὰ τα τίω ὃ ὃν σφοῦρα, γ}ὲ δεὶ τίω δόξαν κατέχον" “ἶνα ἀν 
πε τὰ χριτήθια αἀνδλρῆται τὰ Ἂν τὸς μον μὰ , μήτε τῇ διημαρ-: 
τηρῆδον ὁμοίως βεβειδ ῆνον πάντα σιμωτοιροί! Τῇ. ἀνλὰ μίω Ω ἐἰ- 
χϑειν γένεται πγδύμοτός. τινος Φερομένϑ . ἀπὸ τὸ Φωνᾶντος, ἢ ἡ- 

χϑντος 9. ἢ ψοφϑντος, ἢ ἢ ὁπωσδήποτε, ἰκθτικον πάθος κατασκεὺ- 
εἶζον τὸς .. τὸ ὃ᾽ ῥδῦμα τῦὅτο εἰς ὁμοιο μερεὶς διαατ εέρετο. ἄμα τί- 
νὶ διασωζοντας συμπάθειαν Ὥξος ἀδλήλες τὰ ἐγότητα ἰδιότροπον 

διατείνθσ' σὰν ρος τὸ ἀποσεῖλαν. ΩΣ τίω ἐπαίοϑησιν τίω ἐπ᾿ ἐκεί- 
νΒ ὡς τὸ πολλὰ ποιῶσδρ. εἰ 5. μήγε πὸ; Ἔξωθεν ῥμόνον ἔνδηλον 
«οἾ ασχδιάζεσδρ" ἀνά γὸ οἰναφερομδύης τος ἐκεῖθεν συμπαϑείας; 
εἶχ ἂν γύοιτο ἡ τορωτη ἐπαίοϑησι;. ἐκ αὐτὶν ὃν δεὲ νομίζειν τὸν 
εἰέρα, κτο τὴς “οροὶ εμδύης φωνῆς» ἢ ὰ Ὁ ὁμογενῶν αλματίζεοσζ" 
πονδίω γδ ἔνδειαν ἔξες τῦτο παίοζων ὧν ἐχεώης. ἐνν δύϑυς 
τίω γνομ)όΐωωυ πληγίω ὦ ἡμῖν ὅταν φωνΐο ἀφίωμϑι. τοι τίω 
ἔκ τινων ὄγκων ῥδύματος πυδυματώδος υποτελεσικὼν ποιτεοοζ "ἢ 
τὸ πάϑθ. τὸ ἀχθστιχοὸν ἡμῖν αὐ ϑουσχδιίζει. φ μίω ᾧ ἢ ὁσ- 
μίω γομιτέον, ὥσσερ ὦ τίω ἀκοΐα 9 ἐχ ἄν ποτε πόθθ. ἐϑὲν 
ἐργάσαοσζ, εἰ μὴ ὄγ'χοι τινὲς ἤσὸῃ ἀπὸ τὸ “Ὡράγ μια τος ἀποφε- 
Ῥὄχῆοοι , σύυμμεήῆροι Ὥρος "τὸ τῦτο τὸ αἰοϑιητήθιον Ἀινειν "ρύθς μ 
τοῖοι . μωρό ηίρα (ἢ ἰδλοτείως" ὧν 5, τοῖοι Ἶ οἰτρράχως γ᾿ θι- 
κείως ἔχοντες. καὶ μία ᾧ τὸς ἀτόμες γομειστέον . Μηδεμίδν ποιό- 
τῆτὰ Φαμνο δύων “ροσ φέρεν ζ» πλίω “ἥμιατος Φ βάρες ᾧΦ ΜμεΞ 
γέθας. καὶ ὅσα ὀϊξαν ἀγνχὴς αἥματος: συμφυὴ ὅδι" ποιότης γὺ πὰ- 
σὰ ἀετοιᾷ ἄλλοι αἱ 5᾽ ἄτομοι. δὲν μετα βάναλυσιν. ἐπειδήτερ ΓΟῚ 
τι ὑφορμδύε: οὖ ταὶς διαλύσεσι ᾿συγκχοίσεων σερεὸν ᾧ ἀδιάλυ- 
Ὡνς ὃ τὴς μεταβολὰς ὧχ εἰς τὸ μὴ ὃν ποιήσεται . ὅδ ὧν τὸ 
μὴ ὃν τὸς, ἀνλὰ τν μετα έσεις ἐκ ποναδ᾽ τριῶν 5). ὦ «ροσόδυς 
ἐ ἐφύδυς" ὅθεν ἰγαγχαλον τὰ μὴ μετατιϑέμδηα ἀφϑέαρτο ἢ, ἃ 
τίω τῷ μεταβάνλοντος φύσιν ἐκ ἔχοντοι. ὄγχες ὃ 5. ὦ οαηματισ- 
μὲς ἰδίας" τῦτο γὴν ἃ ἀναγκαῖον αὐπομδόειν. καὶ γὸ ον τοῖς παρ 
ἡμὶν μετασχηματιζομδθοις ἈΠ ΤΟ χὴν “γοαίρεσιν τὸ χἥμα υπάρ- 
χον λαμβάνεται. αὐ δὲ ποιότητες ἐκ ὠυπάρχησαι οὐ πῇ μετα- 
βάνλοντι ὥσπερ ἐκεῖνο καταλείπεται " ἀν᾽ δξ ὅλϑ τὸ σώματος 
οἰστονλύμνυσι. ἱκανὰ ὃν τὰ ὑὑσολο πόμα Ἴχῦτα τὰς τ συγκρί- 
σέων διαφορὰς, ποιξιν" ἐπειδήπερ υὑὐσολείπεοδαί γέτινα αναγκυῖον, 
ὦ εἰς σὺ μὴ ὃν φϑείρεοῦζ,. ἀνὰ μηδὲ ἀοὶ νομίζειν πὰν μέγεθος 

ΔΑ ἐν 
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“ἐν ταὶς ἀτίμοις ὐσάρχεαν. ἵνῳ μὴ τ Φιμνόμδια οἰντι μαρτυβῆ : 
αἰ αναγάς, ἃ τινὰς μεγενσῶν τομιγέον Ἐ2) βέλτιον γάρ" ᾿χοὶ 
οτότοις πεσόντος. ἊΝ “τὸ πάϑη τοὶ τὸς αἰοϑήσεις “γινόμδοα., ἀπο- 
δοϑήσεται. “πᾶν. δὲ. “μέγεσ!θ. αὑψάρχον, ὅτε Δλλύήσιμόν ὕσι ρὸς 
τοὺς ΤΩ ποιοτήτων. διαφοράς » ἀφ χϑοΐ τε ἐἰμέλες ᾿ Ὡρὸς ἡμᾶς 
ὁρα τοὺς ἀτόμες " ὃ “Πεωρῶται γιόμον .᾿ ὅ8᾽ ὅπως ἂν γένοιτο ὁρα- 
τὴ ἄτομός ὄσιν ἐπινοῆσαι. Ὡρὸς δὲ τύτοις αὶ δεῖ νομίζειν “ἐν τῷ 

οὠφισμδύῳ. σώματι ᾿ἀπερα; ᾿ὄγκας Ε:}.5 “δὸ᾽ ὁπηλιχατῶν Ἷ ὥςε͵ Ε 
μόνον τίω εἰς ἁπειρον. ἐμ ψι ἐπὶ τύλαττον οἰνλλρετέον 9. ἔνα μὴ 
τσάντοα ἀοϑενῇ ποιὼ μου 9. ἃ ταῖς -“εαλήψεσι {Ἢ ἀϑρόων εἰς στὸ 
μὴ ὃν ἐναγκαζώμεθα, τὸ ὄντα ϑλίξοντες κατοναλίέσχειν 9», ἰγλοὶ 
τὸ τίω μετάβασιν μὴ νομιστέον γενέοῦ,, οὖν τοὺς ὡρισμένοις εἰς 
αΤείρον 5. μηδὲ τὔλαττον" οὔτε γὸ. ὅπως ἐπειδὰν ἅταξ τις εἰπῇ 
ὅτι ἄπειροι ὄγκοι ἕν τιν! ὑσάρχμσιν ; ἢ ὁπηλιχοιὰν ὅδ νοῆι σα 
πὼς τ᾽ ἀν ἔἾι “πεπερασμένων τῦτ εἴη τὸ “μέγεθος. πηλίχοι γάρ 
τινες), δῆλον ὡς ἐβόα εἰσιν ὄγκοι κα ὅτοι ΦῈ ὧν ὁπηλίκοι 
ἂν ποτε ὦσιν . ἀτσείρον ἂν ᾧ τὸ μέγεθος ι ἄκρον τε ἔχοντες τὸ 
υὑποτερασιμέ!ον ἐἰεληεύδι. εἰ μὴ καὶ καθ΄ ἑαυτὶ Ὁ ἐωρητέον ᾽ ἐκ 
Ἐς! μὴ “τὸ ἑξῆς. τότϑ «τοῦτον νοῦν. ὅτω ἊὉ τὸ ἑξῆς εἰς τὸ 
ἔμιωροσθεν ὑπάρχειν χὺ τοιῦτον ἀφιχνεζοσζ τῇ ἐννοίᾳ. τότε ἐλά- 
χίστον τὸ ὦ; τῇ- “αἰσιϑήτσεε. δες “κατανοεῖν τι ὅτι ὅτε τοιῦτόν ἐςιν 
ὅἷον τὸ “τοὺς μεταβάσεις ἔχον, ὅτε πάντη πάντως ἀνόμοιον... ἀδνν 
ἔχον. μδύ τινα κοινότητα, ΤὮ μεταίβάντων. διάληψιν δὲ. μερῶν ἐκ 
ἔχον " γον ὅτε διὰ τίω τῆς χοινότητος “«ροτεμφέρεναν. ᾿ὁηϑῶμν 
διαλήψεοϑ αἱ τι αὐτῶ. ; τὸ μὲν ἐπὶ τδε, -τὸ δὲ ἐπ᾿ ἐκεῖνα ,), τὸ 
σον ἡμῖν. δεῖ «ροτπίπτειν. ἑξῆς τε ϑεωῤῆμεν ταῦτα ἀπὸ τὰ 
ὩρωτἙ καταρχόμενοι" ὦ ἐκ ὦ πῷ αὐτῷ ᾿ ἐδὲ μέρεσι. μερῶν ἀ- 
πτύμϑνα. αἰνλοὶ ἐν τῇ ἰδιότητι τὴ ἑαυ ἍΜ. τὴ μεγέθη καταμετρδν- 
τὰ τὰ πλείω πΆετον., ἐ σὰ ἐλάττω ἔλαττον. ταυτῇ Ἰὴ ἀγαλος- 
γίᾳ νομιστέον τὸ ἐν τὴ αόμω ἐλάχιστον χεχρῆσϑαι. μικφό- 
τῆτι γὸ ἐκεῖνο δῆλον ὡς διαφέροι τὰ ἈΦ, τίω ἐΐσιθησιν ϑεωρυμέ- 
νΒ. ἀναλογίᾳ δὲ «τῇ ἀυτῇ κεχρῆσθαι " ἐπείπες ὦ ὅ]ε. μέγεθιθ» 
ἐχε: ἡ ἄτομος τῳ τὶν ἐνταῦϑα ἀναλογίαν κατηνορήσαμεν » Μι- 
κρόν τι μόνον. μακρὸν ἐχβάνλοντες. ἐτιὶ τε τὰ ἐλάχικα τ ἀμι- 
γὴ πέρα το δε γομίζεν, ἿΜ μακχρὼν τὸ κατο μέτρημα. ᾿ξ αὐ ΜΆ 
“ορῶτον τοὶς μείζοσι καὶ ἐλάττοσι ασιχδυάζοντοι τῇ διὰ λό- 
γὼν ϑεωρίᾳ ἐπὶ ΤᾺ ἀοράτων " καὶ γὸ κοινότης ἡ ὑσάρχεσα ἄυ- 
τοῖς φγοὸς τὰ ἀμετχζολα , ἱκανὴ τὸ μέχρι τότϑ σιυωτελέσαι. 
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συμφόρητιν δὲ ὧν τύτων κίνησιν ἐχόντων ; ἐχ διόν τε ἡγυέοχ. Φ΄ 
μίω. ἫΝ τὸ ἀπείρθ5. ὡς μὲν ἀνωτάτω ἢ κατωτάτω, ὃ δὲν κατηγο- 
οεν. τὸ ἄνω ἢ κάτω μέν τοῦ" τῷ ὦ πέρ’ κεφαλῆς . ὅϑεν ἂν τὸ μὲν 
εἰς ἄπειρον ἄγειν ὃν. μηδέποτε φανεζοϑ. τῦ το ἡμῖν . ἢ τὸ ὕτο 

χάτω τῇ γοηϑέντος εἰς ἀτείρον ἅμ ἄγω τε 5) ὦ χάτω. πορὸς τὸ 
αὐτὸ “τῶτο, ̓γὺ ἀδύνατον διανοηϑῆναι" . ὥστ᾽ ἔς! μίνφ᾽ λαῤ εἰν Φο- 
ἐὰν τίω ἄνω γνοιμένΐυν εἰς ἄπειρον» Φ μέν τί) κάτω ἂν, ὦ μυ- 
ζχις πρὸς τὴς πόδας Ὁ ἐπάνω τὸ ταρ᾽ ἡ μδ, φερόμενον τὺς ὑτέρ᾽ 
χεφαλῆὴς ἡμδὰῖ τὸ τὰς ἀφιχνῆται ἢ ἐπὶ τίω κεφαλίω αν 7) 
κάτω τὸ παρ᾽ ἡμ. κάτω Φερόμενον " ἡ γὸ ὁλὴ φορὰς. σεν ἡ 11ον 
ἑκατέρᾳ ἀντικειμένη ἐπ᾽ ἄπειρον γοεῦται. ὩΛΕ μίω ὦ. ἰσοταχ εὶς 
εἰναγνκαῖον. τὰς ἀτύμιυς Ε!}γ ὅταν διὰ τῷ κενὰ ἐισφέρωνταλ. μηδες- 
νος. ἀντικόπτοντος " ἔτε γὸ το (αρέα ϑᾶττον ὁισϑήτεται Ῥμι 
κρὼν ὦ κόφων. ὅτὰ γε δὲ μηδὲν ἀπαντᾷν αὐτοῖς ,.. ὅτε τοὶ μι- 
κρὰ Ὁ “μεγάλων Ψ πάν τὰ πόρον σύμμετρον ἔχοντο ᾿ ὅταν» ᾿μηϑὲν 
μηδὲ ἐκείνοις. ἀντικόπτῃ 5 ὅσ᾽ ἡ ἄνω. ὅ9᾽ ἡ εἰς τῇ πλάγιον διὰ 
Ἢ χρόσεων. Φοραὶ ; 59 ἢ κάτω γ᾿ ἐΝ Τὸν βχιὼν. ἐφ᾽ ὅποτον γὺ ἂν 
χατίσχῃ ἑκατέρων, ἐπὲ τοσὃ τοῦ ἄμα γοήματι τίω Φορεὶν σιχότειν». 
ἕω: ὠντικόψῃ ἢ ἤ᾽ ἔξωθεν» ἢ ἢ ἐκ τῇ ἰδίῳ βάρυς.. πρὸς τίω τῇ πλή- 
ξλντος διύκμιν. ἀνὰ μηδὲ γῶν τοῖς συγ χεάσεις . ϑάττων ἑτέρα 
ἑτερὰς ῥηθϑήτεται τω ἀτόμων 5 ἰσοταχῶς. ὅσων τῷ ἐφ᾽ ἕνα τύπον 
φέφεοσζ τὰς ον ποὺς ἀϑροίσμασιν ἀτύμες 9. ΝΥ Α ἐλαχ ἰστων σὺ" 
νεχὴ χρόνον 5. εἰ μὴν ἐφ᾽ ἔνα χα τὲς λόγῳ ϑεωρητὰς χρόνες, ἀλ- 
λα πυκνον αγτιχόττωτιν ἕως ἀν πὸ τίω αλοϑησιν τὸ σιυωεχες 
τὴς φορὼς γδύητιι " τὸ γὸ Φροσδοξαζο υὗνον ΓΖ) τὸ ἀοράτα πεῖς 
ἄρα 14) ὅι δια Ἀόγε Θεωρητοὶ᾽ χρόνοι" τὸ 'σιωεχ ἐς τὴς φορὰς ἔξε- 
σι" ἐχ ἰλησδές ὄξιν ἐπὶ ΤΩ τοιότων. ἐπεὶ τὸ γε ϑεωρό,δυον τοᾶν, 
ἢ: κατ᾽ ἐπιξολίω. λαμβανόοδμον. τῇ διανοίᾳ» ἀληθές δι. μετὰ 
Ἂ: τοῦ το δε σιυορὰν ἀναφέροντα ἐπὶ τοῖς αἰοϑήτεις κὶ τὰ παθη" 
ὅτω γὸ ἡ ξεβαιοτάώτη πίστις ἐσσι: ὅτι ἡ ψυχὴ σῶμά- ὅσι λεπΊο- 
μερὲς ν πὰρ ὅλον τὸ ἀἄϑροιτμα ταρεασαριδίον. ὃ Φγοσεμφερέτατον 
5Ρ σπέρματι: ϑερμδ τιν᾽ τ ν ἔχοντι. κἃὶ πὴ μὴ... τότῳ ὥγρο- 
σεμφερές ’ πῇ 5.7 τότω. ἔςσι 5 τὸ μέρ. πολλίω «ϑαλλαγίω 
εὐληφὸς τῇ Χεπτομερείᾳ Ἀ»᾽ αὐτῶν τύτων. σύμπαθες ὧν τὅτω μὰλ- 
Ἅον κὶ τῷ λοιπῷ ἀϑιάτματι. τῶτο ὅ᾽ πᾶν αἱ διιμάμιεις τὴς ψυ- 
χῆς δῆλον ὦ τὰ πάϑη ὦ αἱ δὐχιγησΊμΔ᾽ Ἶ ᾿ οἱ διανοήσεις ». χ᾽ ὧν 
σερόμδροι Δνήσχομι εοκἡ μίω ἐ ὅτι ἔχεν ἡ ψυχὴ τὴς αἰοϑήσεως 
τίω πλείστην αἰτίαν, δεῖ, κατέχειν... ὶ μῖω εἰλήφεν ἂν ταὐτίω 

Α4 2 εἰ 



τ88 ΠΝ 

εἶ μὴ ασο τὸ λοιπὸ ἀϑροίσιματος ἐξεγαζετό πὼς... τὸ δὲ Ἄοιε: 
πον ἀϑροισμι «ϑασκδιάσοῳ τίω αἰτίῳ τοαυτίω. », Μετέβληφε κὶ 
οὐ τὸ ποιότα συμπτώματος παρ᾿ ἐκείνης" ὅ. μδότοι. πάντων ὧν ἐχεί- 
}ὴ κέχτηται. διο ἐπαλλαγ είσης τὴς “Ψυχῆς, ὅΧ. ἔχει τὴν αὐσ-θη- 

σιν" ὃ γὰρ αὐτὸ οὐ ἑαυτῷ ταύτίω. ἐκέκτητο, τὴν διώαμιν γ, ἀνδν. 
ἑτέρῳ ἅμα συγγεγενημδίῳ. ἀυτῷ παρεσχέυαζε διὰ τὴς σεἰϑτενεσῃν 
Θ᾽ εἰσὴς περὶ αὐτὸ δυυάμεως ; ὦ τίω δύνησο σὺμ πτω ιν . αἰοϑη- 
“ιχὸν ἐυθὺς ποτε ελὸν ἑαυτῷ:, ἐπε ίδ ἊΝ τίω ὁμόρ σι κ᾽ συμ- 
πάϑειρ,, ἃ ἐκείνῳ καϑάτερ εἶπον. διὸ δὴ νὴ ἐγυπάρχεσώ ἡ 
Ψυχὴ ἐδέποτε ΦἈΑΒ τινὸς μέρες ἀπηλκλαγμένε ἀνωμοϑησία ἀλλὰ 
ἂν χολ ταύτ " ξωμαπόληται» τῦ- στεγάζοντος λυϑέντος» εἰ 9 ὁλύ;. 
εἶτε ὦ μέρος τινὸς» ἐάν περ δια μένῃ: ὁξι. τίω αὐσιϑησιν . ἐκείγε:- 
ἀπηνλαγ δήθ ὁτον ποτέ [1.. πὐϑο πο τι ον ἢ ἀτόμων πλῆσθυ 
εἰς τί τῆς ψυχῆς φύσιν. αὶ αἰω καὶ λυομένε τῇ ὅλῳ ἀν ροίσ- 
μάτος, ἡ ψυχὴ διωσστείρετκι" ᾽ὴ ἐκέτι ἔχετ τοὺς αὐτιὶς διωάμειο, 
εἰδέ. χιρεαταλ, ὥστ᾿ ὅδ᾽ αὐοιδησιν κέκτηται. ᾿ γὸ ὃ διόν. τε γΟ Εν» αμὶτ 
τὸ αἰοϑ᾽ανόμενον μὴ ὦ τάτῳ τὼ συστήματι. τοὺς κινήσεσι ταῖς 
ταὶς χρώμενον ; ὁ7αν ςεγάζοντα Ἷ περιέχοντα μὴ τοιαὺτα Ἶ οὕ 
οις γὺν ὅσα ἔχει ταύτας τὸς χρήσεις, οἰλο. μίαν καὶ τόδε εἰρῆτ 
χα ἐν ἄνλοῖς χα) Ἐξ ἀτόμων αὐτίω συγκετοῦ Ἀειοτοίτων: κοὴ 
τρογγυλωτάτων. πονλῷ τινί διαφερσων ΤΜ τὸ πυρός. ὴ τὸ. -μέν- 
τοι ἄλογον αὐτῆς. ὃ τὼ. λοπῶ.- παρεσαϑρεὶ σώματι ἐθ λο- 
γικὸν ον τὼ σώματι γ εἷς δῆλον ἔκ τε Τ᾿ φόβων καὶ τὸ. ἧς χαρὰν Υ 
ὕπνον τε γενέ, Μ᾽ τὴς ψυχὴς μερῶν ΤΨΜἝ παρ᾿ ὁλίω τίω. σύγ- 
κοισιν παρεαιταρμῆθων ἐγκατεχομδίων. ἢ διαφοραμένων, εἰ τὰκ συμ- 
πιπτίντων τοῖς ἑαπαρμένοις - τὸς τε σπέρμα ἀφ' ὅλων Ἢ σωμάτων 
φέρεοϑ αὐ γε δεν ρος κατ ροεῖν. λέγω Ἀχτ τίω πλείσίω ὄμι- 
λίαν τὸ δι ὅμιατος 9 ἐπὶ τοὺ καθ᾽ ἑυωτον γοηθέν τὸς ἀν. καϑ' ΓΗ͂Ν 
τὸν δὲ ἐκ ἔτι γνοῆσομ. τὸ. ἀσώματον. πλίω τὸ κενῷ. τὸ δὲ. χενὸν. 
ὅτε: ποιῆσαι. ὅτε παϑ εν διυύαται. ἐκλὰ κίνησιν μόνον δι᾿ ξαυτὰ 
τοὶς σώμασι παςέχεται! γ, ὥστ᾽ δὶ λέγοντες ἀτώματον. ε). τίω 

: ψυχίω » ματχιάζυσιν. ὅθ γὸ ἀν ἐδύνατο ποιεῖν. ὅτε πάσχον Ε 
εἰ ἰὼ Ἅ5 ηλὴη γειὰ δα οναργῶς ἰμφότερα ταῦτα διαλαμβάνει 
τὐδὲ τίω ψυχίω τοὶ συμπτώματα ὲ ταῦ τὰ ὧν πάντο τὸ διαλος 
γίσματα ὀνίγγων τις ἐπὶ τὰ τάϑη 3). τὰς αἰοϑήσεις ». βγημ9- 
γδύων ΟΜ ὦ εἰρχὴ ῥηθέντων» ἱκανὼς κατόψετωι τοὺς τύποις ἐμ- 
περιειλημμένα εἰς τὸ ἐν ἀὐκῷ; ἀπὸ τήτων Νἰ νόο βεβαίως. 
ἀλλὰ μίῳ ᾧ τὸ σχήματα καὶ τὸ χρώματα ᾧ τὰ μεγέθη, καὶ τὰ 
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βαρέα. ἥ ὦ ὁτὰ ἀΐλὰα χαϊηγορεῦται σώματος, ὡς ὧν εἰς οὑτοιὶ 
(εξηχότι., ἢ τὰσιν.» ἢ τοὶς ὁρατοὶς. ὦ ἈΝ τίῳ αἴοϑησιν αὐ τοὺς 
γυνωστοὶς, 89᾽ ὡς καϑ' ἑαυτάς εἰσι φύσεις δοξωττέον " αὶ γὺ δὺ- 
γωτὸν ἐτσινοῆσαι. τῦτο .. ὅτε ὁλὼς ὡς. ἐκ εἰσὶν, ὡς ὁϑ'᾽ ἔπρα. τὸ 
«οροσυπάρχοντα τύτῳ ἀσώματα. ὅϑ᾽ ὡς μόρια τύτοις.. ἀδδυ εἰς 
τὸ ὅλον σώμα» καϑ' ὁλ8 μἐἦν. τύτων πάντων τίν) ἑχωτὰ φύσιν 
ἔχον ἀΐδιον» ὅχ, δὲν τ᾽ 6) συμισεφορημῖηον. ὠστερ ὄταν δ αν- 
τῶν ΤΜ ὄγκων μεῖζον ἄθροισμα συστὴ. ἤτοι Μ πρώτων, ἢ Ὁ 
τῷ ὁλ8 μεγεθῶν, τὸ δέ τιιθ. ἐλαττόνων. ἀνὰ μόνον ὡς Ἀέ- 
γὼ ἐκ τύτων ἑπάντων τίω ἑαωτῷ φύσιν ἔχον οἰἴΐδιον . καὶ ἐπιξολὲς 
μεδὸ ἔχοντα ἰδίας πάντα. τοῦτο ὅθι ᾧ διαλήψεις - σὺμᾳϑᾳκο- 
λεϑᾶντος δὲ τὸ ἀϑοου. ᾧ ἐδαμὴ ἐτοσ'χιζομένι., ἀνλαὰ ΧΦ τίω 
ἀθρόδν ἔννοιδ 18 σώματος χατηγοῦίαν εἰληφότος. ᾧ μίω ἃ τοῖς 
σώμασι συμπίπτει ποϊνγλοίχις ὦ ἐκ ἀΐδιον αὐοαχολυϑεῖν. ὅτ᾽ οὖ 
τοῖς ἀορώτοις 5 ὦ ὅτε ἀτώματα.. γε δὴ χῷῷ πλειστίω, φορὰν. 
τότῳ τῴ ὀνόματι χρωώρμδοοι, φανερὰ ποιδρμδ) τὸ συμπτώματα" 
ὅτε τίω τὸ ὁλ φύτιν ἔχει. ὃ συνιαξόντες ἈΝ τὸ ἀϑρόον, σὼ- 
μα. φροσαγορδίομῆν., ὅτε τίω ΤῊ ἀϊδίων πὐδαχολυϑθντων.. ὧν 
ἄνευ) σῶμα ὃ, δυματὸν νοροῦζ .. καί ἐπιβολὰς δ᾽ ἀν τινὰς. πα- 

: ΝᾺ ον» Εν, ἥ ΚΣ ΚΑΤΑ γ τ ν ἢ ραχολδθϑντος. τῷ ἀθϑρου ἔχασα “«ροσαγορδιθείη. ἀγγν ὅτε δή πο- 
τε ἕκαστα συμβαίνοντα. Θεωρεῖτοι, ἐχ ἀϊδίων ὌΠ συμπτωμάτων 
σ΄ υχολεθθντων 5 καὶ ἐκ ὀξελατέον ὧν τὸ ὄντο; ταὐτίω. τῖὼ 
ἐνάργειαν.» ὅτι ἐχ ἔχε: τίω τὸ ὅλῃ φύσιν ᾧ συμβαίνει. ὃ δὴ 
ὦ σῶώμῳ “«ροσαγορϑυομδυ. ἐδὲ τίω ΤἌΜ᾽ ἀϊδίων ας:Ξὸαχολυϑύώντων. 
ἐδ΄. αὖ καϑ' οὐὖτκχ' γομιστίον - ὅδὲ γὺ τῶῦτο διανοητίον., ἅτ᾽ ἐπὶ 9 
ἀϊδίων συμβεβηκότων" ἀν᾽ ὅπερ ᾧ φαίνεται. συμπτώματα πάν- 
τὰ τοὶ σώματοι γομιττέο".» καὶ ἀκ. ἀΐδιον τοδϑοχολυϑᾶντα. ἐδ᾽ αὖ 
φύσεως χαὶ᾿ ἑαυτὸ τάγμα ἔχοντα" ἀδλ' ὃν τρόπον οὐτὴ ἡ αἷσ- 
θησις τίω ἐδιότητοι ποιοὶ θεωρεῖται. ᾧ μίω ᾧἃ τό γεδὴ πφροσχα- 
τοοῆσοι σφοδρῶς τῦν γὸ δὴ γούιον. ἃ ζητητίον ὥσπερ. καὶ τοὶ Ἀο-- 
σα ὁτὰ ὦ υὐσοχεμένῳ ζητϑμν, εἰνάγοντες ἐπὶ τοὺς. (λεπομένας 

παρ ἡμῖν αὐτοῖς «ορολήψεις». ἀλλ᾿ αὐτὸ τὸ ἐνάργημα χαϑ' ὃ 1ὸν 
πολὺν, ἢ ὀλίγον. χρόνον, ἀγναφωνδμῆν) συγγενικῶς τῶτο αὐξιφέρον- 
τεῦ 9. ἀγαλογιγέον. ὦ ὅτε διαλέκτυ; ὡς βελήως μεταληπτέον" 
ἀν’ αὐ ταὶς ταῖἰς ὑσαρχόσαις. καὶ αὐτὰ χρηστίον. ὅτε ἄνλο τι 
χαθ᾽ ἑαυτῷ κατηγορητέον, ὡς τίω αὐτίω. ὠσίαν ἔχοντος τῷ ἰδιώ- 
μώτι τύτῳ " καὶ γὸ τῦτο. ποιῶσί τινες " ἀγρνὰὶ μόνον ὡς συμτλέ- 
χομὴῆθ τὸ ἰδιον τότῳ ᾧ αὐ δαμετρῦ μη, μάλισα ἐπιλογιστίον" καὶ 
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γ τῦτο ἐκ. ἀποδείξεως. φγοτδεῖται: ἐν. ̓ ἐπιλογισμδ" ὅτι" ταῖς. 
ἡμέραις ἢ ταὶς γυξὶ. συμπλέχομεν" ᾿κ τοῖς τὕτων μέρεσιν... ὁσάυ-. 
τως δὲ. ᾧ τοὺς πάϑεσι ὦ ταὶς ἀληθϑείιας.» τὴ κινήσεσι γ, καὶ σά- 
σεσΊν.. ἰδιόν τι σύμπτωμα. «δὲ. ταῦτα. πάλιν: ἀυτὸ τῦτο. ἐγνοΐντες 
χα. χρόνον ὀνομάζομεν. ἐπί τε τοῖς “ροεερη μένοις τὸς: ̓κόσμαις 
δε. ἀ πᾶσαν σύγκοιτιν πεπερασμένῳ). τὸ ὁμοειδές. τοῖς. ϑεω- 
ρϑμένοις. πυκνὼς. ἔχϑσαν; νομίζοι» γεγονέναι ἀπὸ τὸ ἀπείρα πάν-- 
τω τύτων ὧν συςροφὼν. ἰδίων ἀποκεχοιμδύων. κὶ μιξιζόνων ᾿ὶ ἐλαΊ- 
τόνων». κα πάλιν. διαλύεοσζ, πάντο "τὸ μὴ... ϑάττον" τὸ ὅ΄,. βρα - 
δύτερον .. χσὴ τοὶ μὴ σο ΤΩ τοιῶνδε " τοὶ δὲ-,. σο. τῶνδε πά- 
σχοντα. ἄδηλον. ὃν ὡς ̓ ᾿ ἀφϑαρτοι δι “κόσμοι. μετοιβα)ιόντων. ΗΝ 
ἡμερῶν, ᾧ ἡ γῆ τὼ οἰέρι ἐποχεῖται. ἔτι 3. ὦ τὰς κόσμας. ὅτε. 
ὁξανάγικης δεῖ νομίζειν ἕνα αλματιτ μον ἔχειν" εἰν ὦ. διαφό- 
ρὅς αὐτός" ὃς μᾶῶ-.. σφαμροειδεῖς Ἶ ὃς δὲς. ̓ὠοδείς. ᾧ οἰ Νλοιοσίήμο- 
γὰς ἄγλες" 8 ιδὺ τοὶ πᾶ; αἥμα ἔχειν "" ἐδὲ- ζῶα 5 εἰπσοχει- 
ϑέντα ἀπὸ τῦ ἀτετρε - ἠδὲ. γὸ ἂν ἀποδείξετεν ἔδεις . ὡς μὴ) τώ" 
τοιότω, ᾧ ἐκ ἂν ἐμπεοριελήφϑη τοὶ ̓  ΤΟΙ χα τοὶ «πέρμα το." ΘῈ ὧν. 
ζὼά π ὦ φυτὸ: ὦ τὸ λοιτα, πάν τοι. δ εωράμῆνα. σαμμίσταται : οὕ 
δὲ τῷ τοιύτῳ ἔκ. ἂν ἐδυνήθη" ὡσαύτως. δὲ, κ»ἡ ἐντραφῆναι 5. τὸν ον}- 
τὸν δὲ “Τρόπον καὶ ἐπὶ γῆς" γομιττίον. ἀνὰ ἰώ: αὐσοληπτέον χ) 
τίω φύσιν τονλλὰ ἃ παντοῖα ὗσο. ΤΠ. αὐτῶν. Ὁ᾿ Ὡραγ μάτων. δι- 
δαχιϑῆναί τε ᾧ- ἀναγκασιδῆναι " τὸν δὲ Ἄογισιμον" τὸ αὐτο: τάυ-᾿ 
τῆς ταρεγγυηθέντα. ὟΣ ὕτερον ἐπακοιβῶν. ᾧ. φροσεξευθίσκειν " 
οὐ. μὴ τισι. ϑᾶττον " ὦ» δέ. τισι: βραδύτερον. ὦ ὦ, μέν τισι», 
απἰδιόδοις. ᾧ χρόνοις ἀπὸ ΤᾺ εἐπὸ τὸ ἐπείρα ἡ ον δέ. τισὶ χατ' 
ἐλάττες. ὅϑεν ὦ τὸ ὀνόματα ὀξαρχὴς μῆ ϑέσει »δυέοῦζ ὡ ἰνδλ' 
αὐτὰς τὰς φύσει: ΤῊ ἀνθρώπων. καϑ' ἕκαστος. ἔθνη ἰδία, ̓ παοὅ- 
σας “παϑη, ὧ΄ ἔδιὰ λαμιβανέσας. φαντάτματο ἡ. ἰδίως τὸν ἀέρα. 
ἐχπέμπειν» ΠΑ το ὑφ᾽ ἐχάστων Μ᾽ παϑῶν "ἃ ὧμ- φαντασ΄-᾿ 
μάτων . ὡς: ἄν ποτε. ὴ δαὶ τὰς τόπες τω. ἘΠῚ διαφορὰ 
εἰ. ὕς ἐρον 3 χοινὼς δι ν ἕκαστα’ ἔθνη τὸ ἰδία, τε δῆ ναι 5 ρος.. 
τὸ τὸς δηλωώσεις ἧττον ἀμφιβόλες γἡνέοδται ἀἰδιύλαις [ σμωτο-- 
μωτέρως δυλεμένας. τινὶ δὲ. ᾧ 8 συμορώμενα φράγματα, εἰσφέ-- 
βο»τοις τὸς σιμυειδ ὅτοας παρεγνγυῆσιαί τινας φθόύγγες τς αἰναγκασο. 
έντας ἀναφωνῆσωμ " ᾿ πὰς δὲ, τῷ λογισμῷ ἑλομέγος οὉῊΣ τίω. 
πλείστην αἰτίαν, ὅτως. ἐρμηνόῦ σαι, . ὦ μίω ὡς τοὺς μετεώροιτ᾽ Ἔ 
φοραν καὶ τροπίω; ὴ ἐκλενψν.. καὶ ἐνατολίω),. ᾧ δύτιν,, ᾧ τὰ: σὺ- 
στοιχὰ τύτοις. μῆτε Ἀειζεργῶντος τίνης γα δ ξεν δεὶ γενέοϑαι, 

χαὶ 



Ἕὰ τοὶ 
τῇδ) δικτώττον τὸς ἢ διατοίξαντος, κ ἄμα τίω πὰσαν “μακαριότης 
τὰς ἔχοντος ᾽ μετὰ ἀφθαρσίας. ὅ.γὺ συμφω!ᾶτσι “Ὡραγματεῖαι Ἢ 
φροντίδες. ἀ. ὀργαὶ. Ὁ χέίοιτες μακαφκότητι ΠΝ ἀἰοϑεενείᾳ κὶ φό- 

'(ὼ καὶ ἡ «Ὡροσδεήσει ΤῊ πλησίον ταῦτα νεται. ᾿μήτε ἂὺ πῦρ, ἄμα 
ὃν τὸ σιιετρατευμένϊω τίω μακαριότητος ᾿κεκχτεριένα ᾿ ῳ βέλησιν 
τος κινήσεις ταύτας λαμβάνειν, ἀν, τὰν τὺ σέμνωμια τρελὰ 
πν παντα ὀνόματα Φερόμενα᾽ ἐπὶ τὸς “τοιαύτας ἐννοίας ᾽ ἐὰν ̓“μήδ᾽ 
ὑσεναντίαμ. "οἷς ἀυτὼν τῷ σεμνώματι δόξαι . εἰ δὲ μὴ τὸν μέ- 
“γιτὸν πέρα ον... ἐν ταῖς ἁψυχ αἷς -ἄυτη ὡπεναντιότης οἷ οσχευά- 
σε ὅθεν ὁ. “ὦ "τὰς ὀξαρχὴς ᾿Φσπολήψνες ΟΥἿΜ συττρόφων τάς- 

'σὼν ὦ τὴ τὸ κότμα συσπίσε: δεὶ δοξάζειν τὶ ὧι ἀνγεκίω τάυ- 
τίω ἃ περίοδον σιωτελεϊοῦχ. καὶ μίω καὶ ἢ Αὐσὲρ ὙΜ χυριωτάτων 
αὐτίαν ὀξαχοιξ ὥστ 5 φυσιολογίας ἔργον. ἘΠ “δεῖ νομίζειν, ὦ τὸ 
“μακάριον οὖ τῇ οὶ ̓ “μετεώρων γγώτει. ονταῦϑα " πεπτωχένοι " 
χοὴ ὦ τῷ τίνες φύσεις. αἱ Ὁ εωρόμεναι ἘΝ τὸὰὶ μετέωρα ταυτὶ; κὴ 
ὅσα συγγενὴ ρος Ἴ εἰς τῦτο ἀκοίβειαιν . ἔτι τε αὶ "τὸ πλεονα- 
“χῶς ὦ» τοὶς τοιότοις Ἐἢ) ΠΥ ΠΡῸΣ δεχομένας ἢ ἄνλως " “σῶς 
ἔχειν " ἐν ἁπλῶς μὴ τὸ ον ἀφθάρτῳ ὦ μακαδίᾳ φύσει ΤΩ 
διάκεισιν ὑποβανλόντων. ἢ ταραχ ον 'μηϑέν. ὦ τὔτο καταλα εἰν 
τὴ διανοίᾳ δδιν ἁπλῶς εἢ. τὸ δ᾽ οὖ τὴ ἱστορίᾳ πεττωχος τὴς 
δύσεως αὶ ἀνατολὴς ὦ τροπὴς κὶ ἐκλείψεως. , ὦ ὅσα συγ ενὴ 
τὅτοις 9 μηϑὲν ἔτι ρος "τὸ μακαφίαν "τῆς γνώσεως σωωτείγειν « 
ν᾽ ὁμοίως τὰς φοβος Ε ἔχειν τὸς ταῦ τὰ ̓ κατιδόντος ᾿ τίνες δὲ 
αἱ φύσεις ἀγνοοῦντας », χα τίνες αἱ κυριώταχ ται αἰτίαι. κ5 εἰ μ᾽ 
“φροσήδησαν ταῦ το τὰ “αλετὰ ᾧ πλέα. ὅταν τὸ ϑάμβθ.᾽ ὧκ 
Φ τύτων "ππ" μὴ διωήσεται ἢ Ὁ λύσιν λαμβάνειν . 
ἢ ἢ ὧδ Ἢ χυφιωτάτων θικονομία». διὸ δὴ ὦ πλείως αἰτίας 
ὡοίσκοιδο τροπῶν; ὦ δύσεων.. 3; ἀνατολῶν, Φ ἐχλείψεων ὡ κ4) 

τοιότων τροπὼν. ὥστερ ὶ ὧ τοὺς Ἀν μέρθο γινομένοις δ᾿ ἢ 
ὁ δεῖ νομίζειν τίωὐ ὑπὲρ “τότων χρείαν. ἀκρίβειαν μὴ ὠπειληφέ- 
γλ.,), ὕση «ρος τὸ ἀταραχον μακάριον ἡμδ συωτείνει. ὥστε 

Μεωρᾶντας ποσαχῶς παρ᾿ ἡμὶν τὸ ὅμοιον γίνεται ,, αἰτιολο- 
γητέον «ὑπέρ. τε ΠΝ μετεώρων νὶ παντὺς τὸ ἀδύήλε καταφρονὅντας ᾿ 
Τ᾿ ἐδὲ μοναχὼς: ἔχον. ἢ γινόμενον γνωραζόντων » ὅτε τὸ πλεονα- 
χὼς συμβαῖνον τίω ὧκ ὰ ἀποστημάτων φαντασίαν ο΄ οοδιδόν- 
τῶν. ΕἼ} τε ἰγνοάντων 5. Ἀὶ οὖ τσοίοις ἐκ ἐςιιν αταραχτῆσιαι. ἂν ἂν 
ὀιόμεϑα ᾧ ὠδίπω: οὐδεχόμενον αὐτὸ γίνεοϑαι . ἢ ἐφ᾽ ὁιοις ὁ- 

«ἱοίως ἀτχρακἠῆσαι αὐτὸ τὸ ὅτι πλεοναχὼς γίνετωι ᾿γγωφίζοντες 
Ὡσ- 



102 5: 

"ὦττὲρ καν ότι ὠδίπως γίνετιμ εἰδῶχδι, ἐταραχ τήσομῆν .. ἐπὶ 5) 
τὔτοις ἅπασιν ἐκεῖνο δὰ κατα νΟ εν . ὍΤΙ ταῤαχ.. ὃ κυριώτατος 
ταὺς ἀνθρωπίναις Ψυχρὴς γένεται ὧν τῷ ταῦτα μακάριά τε δο- 
αζεὶν ῶ ἀφϑαρτα, ὴ ὑπεναντίας ἔχειν τύτοις βυλήσεις ἅμα καὶ 
τράξεις, κὶὶ αἰτίας ὦ ὦ τῷ αἰώνιόν τὶ δεινὸν ἐ “φροσδοχὰν καὶ 
σοπτίυειν Ὁ τὲς μύϑε:. εἰπε χῇ; ́ ταύτίυ) τίου) αἰγαλοϑησίαν Σ 
ο᾽ τῷ τεσ γάγαι Φοίβωμένος . ὡαπΈρ ὅσα» ὦ αὐτὰς, ἡ οὐ τῷ μὴ 
δόξαις Ττάυτωις πάσχειν.» ἄνδν οἰ λόγμῳ ὍῈ τιν ἘΓΨΕΘΤΙΟ ὅθεν 
μὴ δρίζοντας πὸ δεινὸν τίω ἴσίω ἢ ἣ ἐπιτέτυγνιδύϊω. ταρα χίυ 
λαμβάνειν τῷ εἰ καὶ ἐδόξαζον ταῦτα. ἡ δὲ ἐτιραξία », τὸ “τύτων 
πάντων ἀπολελύοσ - ὦ σιμεχὴ μνήμίω ὁ ἔχειν ἣῳ ὅλων ὦ χυ-" 
εἰωτατων. σεν τοὺς πᾶσι ὩΡροσεκτίον τοὺς παρῶσι" κατὰ μὴν τὸ 
ΧοΙνον τοὺς κοινοὺς" χὺ ὃ. τὸ ἴδιον ᾿ ταὶς ἰδίαις,» δ πάσῃ τῇ 
παρϑτση καθ᾿ ἕκαστον ΔΩ κριτηοίων ἐναργνείᾳ. ἂν ἣ τότοις 10}0- 
σέχωμδιη. τὸ ὅϑεν ὁ τίραχΘ. ᾧ ὁ φυβος ἐγίνετο Α ὀξαι)}ολο:". 
γύήσοιδο ὀρθῶς ᾧ ἀπολύσομδο .. ὑσέρ τε ει μετεώρων αὐτιολοηγνἕντεςς 
Σ ὉΡΩ͂, λοιπῶν ἣν ἀεὶ πάρει πὶ πτῦντῶν . ἐ σα φοβε; τὰς Ἄοι-᾿ 
πὲς ἐσχάτως. τά σοι, ὦ Ἡρόδοτε, ἐσ κεφαλλυμοδέστερο τσέρ 
Σ Διὰ ὅλων Φύσεως ἐπιτετμημῆδα. ὥτῈ ἂν γλδύοιτο ὃ ὅτος ὁ λόγος 
δειμα τς, καπισιχέϑη μῷ ἐκοιβείας διμωι. ἐὰν μὴ ρος ἅπαντα 
βαδίσῃ τις ΤΏ χὺ μέρος ἀκφιβωμάτων, ἰσύγχφιτον αὐτὸν “ρος : 
τὸς λοιπὸς δγϑρωπὸς ἐδρότητα λήψε Ὁ. αὶ γὸ ᾧ καθαράν, ἀφ᾽ 
ἔφυτϑ ποιήσει ποννὰ τοὶς χὖ μέφος. ϑξακόιθεμβίοις χν Ὁ ὁλίω: 
“Ὡραγημματ δ ἡμῖν. ὦ αὐ τοὶ ταῦτα Ο᾽ μνήματι, ϑέμενθ. συγεα 
χῶς (οηθήσει. “τοιαῦτα γάρ ὕοιν» ὥςε ὦ τὲς ἈΝ μέρος ἤδη ὄξα- 
κολβᾶντας ἡχαι 5» ἢ Φ' τελείως εἰς τὸς τοιάυτοις ἀναλύον τοῖς ἐτι- 
βολὰς. τὸς πλείστας Ω αἰδχόδων αὗσεέρ τὴς ὅλης φύσεως ποιεὶσ-- 
θα. ὅσα ϑ μὴ παντελῶς αὐτῶν 10) ἀποτελυμῆύων ἐκ τύτων ε: σ]ν. 
ἤδ ἢ, .Μ ἄνευ φθόγγων τρόπον τί ἅμα νοήμασι αὐρέοδον ΦὮ. 
κυριωτάτων 5 πυρὸς ἀρ Το ἢ ποιδντω. 

Καὶ ἄυται μ᾽) αἱ ὠτῶ" τιστολαί " αὖδι' 5) ΤᾺ βιωτιχὼν 
ἀυτῶ, τοτέστι τί χρὴ ἡμὰς ἐκφεύγενν» Ἴγδν αὐρεξοῦζ. ἐδέν τι 
λέξορμδο.. πὴ (δὲ διὰ τὸ ἄθεον τὰ βλάσφημον ἀυτὰ, πὴ δὲ καὶ διὰ 
τίω ἀκάμρον ταττολογνίο " γέγονε. τὸ πολυγραφότατος ε Ἐ- 
πίκδρος πάντας ὑσερβανλόμδυος πλήϑει ( βλίων. ὲ γΥὗ αὗσὲρ 
τὰς “τετρακοσίὰς τόμυς Ἁέγετωι γεγραφέναι. ἔσχε δὲ ᾧ μα- 
ϑητος ποδὸς ἃ σφόδραᾳ ἐλλογέμαςς καὶ μάλιστα Μητροόδωρον τὸν 
Αϑηναῖον, ᾧ Τιμοχράτίῳω; ᾧ Σαγδίω τὸν: Δαμίψαχῃνον., ὃς ώχς 

ἰπέ- 
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ἀπέστη ἀτ᾽ ἀυτὰ ἀφ᾽ Ἃ τὺν ἀνδρὰ ἔγνω ἔω; Ὡς αὐτὰ τελδιτῆς ̓  
κατέσρεψε ἣ τὸν βίον ἕ ε Τὴ ξιωσας δύο Ὥγος “οὶς ἑβδομήχοντιι. "ἃ 

τὴ σχολίω ἀυτὰ διεδέξατο Ἕρμαχος ὁ Μιτυλήηναῖος. 

ΠΕΡῚ ἝΡΜΑΓΟΡΟΥ. 

ΡῬμαγόρας ᾿Αμφιπολέτης φιλόσοφος μαϑητὴς ΤΙερσαίΐε. φέ- 
βοντομ αὐτῇ ὁ δια. οι; Μισοκύων, ἢ περὶ ἀτυχημάτων " τεοὶ 

δοφιτείας., “Ὅρος τὸς ᾿Ακαδημουϊχός - ἔκχυτον, ἐσ! 3. ὠοσχοπία. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΧΑΎΆΡΜΟΥ. 

7 ΤΠ χαρμος Κῷος φιλόσοφος. ὅτος ἤχθσε Πυθαγόρα. φέρεΐαι 
ἐυτὰ συγγράμματα φυσικιὶ, γνωμολογικὰ . ὦ πολλὰ ἰα- 

τοιχά. βιὲς 5. ἔτη ἐνενήκοντα. τὸν βίον κατέστρεψεν. 

ΠΕΡῚ ἘΠΑΜΙΝΩΝΔΟΥ. 

"αζιαμοινώνδας . Τὸ γένος ἣν Θηβαῖος" φιλόσοφο; καὶ σρατηγος 
μέγεισος. στρατηγήσας ὧν τῷ Δευχτρικῷ πολέμῳ; μαϑητὴς 

ἡδυόμδυος Φιλολάν τῷ ΓΙυθχγορείε. ὅτος πολεμδ ἐνεγχρατέυετο 
χάνυ, κα ἶτο βρωμάτων 9 ἀφροδισίων » ἢ πάσης ἦδυπαϑείας 
διὸ Φ μέχγιτα ἐν Λακεδαιμονίων ἔστησῈ τρόπαια. συγχδίνετιαι 
ὃ τὕτω Σχηπίων ὁ Ῥωμαίων σράτηγος ᾽ ὅμοιος Ὁ Ἰὼ δίμιταν 
καὶ τὸ ἦ9Θ.. ἠοίστευσε 3, ὦ ἀυτὺῦς Ὁ τῴ Ὥγος Καρχηδόνα πο- 
λέμῳ. ὃς ὧν τῆς νίχης τὸ ἔϑνες ὃ ἐπωνυμίαν ἔλαβε. ᾧ ἐκλήξ 
ϑη Σκηπίων ᾿Αφεικανός" καὶ γὸ ὦ Καρχηδόνιοι, ᾿ΑΦοικανόι. 

ΠΕΡῚ ἙΡΜΕΙΌΥ. 

Ῥμείας φιλόσοφος ᾿Αταρνδὺς. ( χώρα Μυτίας τὴς Ὡρὸς τῷ 
Ἑλλησπόντῳ ) εἰσιχηὺ εἰς τσυλδείαν παρ᾿ ᾿Δειτοτέλες. ἔγρα" 

ψε ϑαυμασίως πεοὶ ψυχὴς ὅτι ἀθάνατος. 

ΠΕΡΙ ἘΥΔΟΞΟΥ. 

Υδοξος ᾿Αιχ να» Κνίδιος φιλόσοφος, ἐχυσ: τὴς Τλάτωνος νὰ 
ἡλικιώτης. ὡς Φησὶ Σωτίων" ὡς 5 Καγλίμαχος, ον» πὺς 

πίναξι, ᾿Αρχύτα ᾧ Φιλιςὶ ἰωνος. ἔγραψε πεεὶ Θεῶν, 2 χόσμϑ, 
ὲ ἡ ,Μετεωρολογαμδύων. ἔσχε ὃ αὶ ρος ἐατοικο) ϑαυμασίως, 
ὲ γος γεώμετολαν ᾿ ἀστρονομίαν λασερφυῶς ὲ ᾿ἔγραψέ τε πλεὺ- 
σὰ τὰ εἰδὲς τύτῳ ὦ ὀχταετηρίδα, ἔτι 5.) δι᾿ ἐπὼν ἀστρονομίαν. 

ἐγ 



94 Ἐ 
ἐγένοντο δὲ ἰυτῷ ᾧ ϑυγατέρες τρεὺς) ᾿Αχτὶς, Φιλτὶς, Δελφὶς, 
γῇ πατρὶ σχεδον παρόμοιοι. ῖ 

, 
ΠΕΡῚ ΖΑΜΟΙΛΞΙΔΟΞ: 

Αἰμολξις. Γετικὸς γόης. ὅτος τὸὶ τῇ ΤΙίυσθϑαγόρῳ ἣν μεμυη- 
“ μδΘ-, αὶ «Ὡρὸς ἀυτὸν ἀπηχοιβωμῆθος" εἴτα προς 70 ὀγκεῖον 

Ψ Ν ἔ ᾿ , Ν» ἦ᾽ ! Ὶ 

εϑνος τὰς Τ έτας ἐπανελσων» δὶ τὸς ᾿Αἰγυπτίοις ποδλὰ “«ροεί- 
πων, ἐϑθαυμάϑϑη.. ᾧ πιϑανὸς ἦν νομοθετῶν" ὃν τὶ θανόντα τοῖς 
Θεοῖς ἐναριϑιμᾶσι. κὶ ὡς Θεὸν ἤδη σέξονται. τῦτον Ἡρόδοτος Ἀέ- 
“γ,“εἰ [Πυϑαγόρα δόλον γἡυέοῦζ. . ἐξτα ἐλευϑερωθέντα καὶ πλδύσαντα, 
ἀπελθεῖν" ᾧ σωφρονεστέραν «μα ϑόντο -ὃ ἰκατὰν καὶ ἙΝλυκἱαὶ, 1ὲς 
“ρώτα: Μ᾽ ἀστὼν συνάγειν ὦ ἐυωχεῖν" Ἀέγοντα ὡς ὅτε εἰντῦς. 
ὅτε ὧι συμπόται τεϑνήξοιντο. ὁ δ᾽ Ιυλανὸς ἔν τῶι 3) αὐτὰ λό- 
γὼν γράφει.» ὅτι τὸ 9" Γετῶν ἔθνος ΤΜ πώποτε μαχιμώτατον 9 

διῴ τε τίω ἀνδρείαν, ᾧ διὰ τὸν Ζίμολξιν ὃν τιμῶσιν" ὁ γὸ ἀπο- 
θνήσκειν, ἀνλὰ. μετοικίζεοσζ νομίζοντες. 5. ἑτοιμότερον ϑνήσικσὶν 
ἢ πὸς ἀποδημίας υὑὐσορμδυύσιν. ἔστι δὲ καὶ νόμι Θ. Γετικος, ἐξτισα 
φάζεοῦί ἃ γωνῦκα τῷ ἀνδρὶ ϑανόντι, καὶ κιϑαρίζεν ὅταν ἐπικὰ- 
ρυκέυωνια. Ἡρόδοτος δὲ ὦ τοξεύειν φησὶν ἀυτὰς ἀγὼ “ρος ΝΥ 
ὥροντίω,, καὶ ὁ ὠστραπίω), ἀπειλῆντας τῴ ϑεῷ. 

ΠΕΡῚ. ΖΕΥΞΙ ΠΠΗΣ: 

Ευξίππη. χτὶ μἣδ ᾿Αλχμᾶνα, ἢ μήτηρ τῷ ΤΙριώμυ ἐχαλεῦτο" 
, ἈΝ 5. Ἑ»λάνικον, Τρυμώ. Στάμος δὲ εὖ τὠὦ πεοὶ Δέσβᾳῃ 

φησὶ, Θόχσαν ὁ Ἰδῦχρον, ἐδὲ ἸΠριάμϑ, ὡς φησι [ΠορφύριΘο. 

ΠΕΡ ΤΟΥ ΔΊΟΥ. 

Εὐς αὶ μόνον ὁ καϑ΄ ἱστορίαν Κρητιχὸς βασιλός, ὁδὲ μό- 
νον ὁ ἈὉ μῦϑον πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεὼν τε, ἀνὰ ᾧ ὁ κ΄ 

εἰναγωγοῦ ἀὴρ καὶ αἰϑῆρ, ᾧ ἡ “«ρόνοια, καὶ ἡ ψυχὴ τὰ παντύς. 
ἃ χαθ᾽ ἱστορίαν μδὲὴὲ Ἀέγεται ὅτι Ζεὺς. βασιλεὺς ἣν Κρήτης 9 
νομοθέτης Κρητῶν καὶ ἄλλων Ἑλλήνων. ὅτος ἑρπάσας ᾿Ευρώπίυ 
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ὧν Φοινίχης Ν “ϑυγατέρα ᾿Αγήνορος ἡ εἰς Κρήτίω ἤγαγεν" ὁ ἢ ἧς 
ἔσχε παλδας τέοσαρας Μένων Ῥαδάμωϑθιω, ᾿᾽Διαχον χα Σαρ- 
πηδόνα. χὺ δὲ μῦϑον, ὧκ Κρόνυ. Ἀέγϑσι ἈΥΉΕΊΥΤΑΝ αὐτὸν δι 
ϑεόλογοι. ὙΜ ἙΝαήνων " Ζ: γλγυνηθέντι περισωθδῆναι τοιῶσδε ἴα 
Κρόνος τῇ Ῥέᾳ »δυόμῆνΘ. σύνοιχθ., ἅπερ ἔτικτεν αὐτὴ παιδίᾳ, 
ἰυτος λαμβάνων χατέπινε' - νὴ ὅτω; ἐτὶ πολλῶν τότε οἡυομδθω,, 
ἄτεχνος “ ἡ Ῥέα. ὅτε ὃν ἐγνέννητε τὸν Δία, καὶ Ῥέα φοβ- 
μδδη μήπως ᾧ τὸ βρέφο; τϑ]ο χαταποιδὲν ἀποληταλ. λέθον μὲν 

σταργανώσασα δέδωχε τῷ Κρόνῳ ὡς βρέφο- καταπιεῖν. τὸν δὲ 
Δία κσερέϑθετο ὦ τῇ Κρήτῃ, ᾧ παρέστησε τῷ βρεφε: τὕύτω 
τὸς Κορύβαντας ὦ τὰς Κυρῆτας, ὀρχεῖοϑαι ᾧ χροτεῖν χα) κτυ- 
πεῖν τὰ ὅπλα αὐτῶν" "ὶ γενέοϑ τινὰ ἢ χον, τὸν διυμάμδυον᾿ αὗσο- 
βλέτειν χα) παραχρύξιν τὸν ἐκ τὰ χλουδμὃ 1. παιδία Ὦχον . 
ἔνα μὴ μαϑὼν ὃ Κρόνθν πὸ Ἀρύπτεται τὸ παρδίον, τῦτο λαβὼν 
καταπίῃ. διο καὶ πατὴρ μιπότεχνγίθ» λέγεται ὁ Κρόνον πολδίον δὲ 
κλουϑιμυρίζον ὁ Ζεὺς «-δα' τοῖς ποιηταῖς. δι ἐδ) Κυρῆτες λέγ» 
τι ὧι μἷῦ τὰ Κορὺθ ἄντων ταχθεῦτες, ἦα τὴς Ῥέας ορχιείοσζ. 
δαίμονες δὲ ὅτοι ὁι Κορύβαντες. ᾧ ἐνόπλιον δὲ ὀρχητσιν καλδσὶ 
τίω ἰυῤῥίχιον. κτύπον γὰρ τινῷ ὦ 7αὶς ἐπαίτιν ἐποί δ) ὅτοι" 
δος τὸ ὑπερηχοῦζ τὸν κλαυϑιμον τὸ παιδία. ὁ ὃν Ζεὺς ἀὑυ- 
ζηθεἰς χὶ μαθὼν» 67: τοιῦτός ὄξυ ὁ Κρόνος τεχνοφγ,Θ. 5 ἐτα- 
νἰσταταλ ἀυτῷ., κα ἀποσ πὶ ἀτ᾿ ἀυτὰ Σ βασιλείαν. χ: ποιεὶ ἐχ- 
πέσεν ἡ ἀρχῆς: Ὁ Ν Κρόνον Σ ἔδιον πατέρα ἣν μίμησιν ἀυτϑ" 67, 
ἃ ἀντο: ὁ Κρόνος ἐπανέ ἐστ τῷ ἰδίω πατοὶ Ουρανῷ. μὴ (υλό- 
νος γὼ γδυένχ τῶ τατοῖ ἔτερον ταῖδα, λαθὼ , ἜΣ ὁξέτ- 
μὲ τὰ ἀΐδοῖα αὐτῷ. Φ ῥίπτει αὐτὰ εἰς Ὁ θάλατταν, ἀφρδ 5 
γ)ομένα;, ὡς ληρᾶσιν» ἐγγυνήϑη ἡ ᾿Αφροδίτη " ἔγϑεν κα ᾿Αφροδέτη 
ὠνομιἰοϑὴ ὧκμ τὸ ἀφρᾷ. ὅτως ἔλαβε Ἶ ὌΝ Ο Κρόνος : 
ὅτος τοίνιω ὠξοοιοδ εἰς ὑσὸ τὸ Διὸς, εἰς Ἰταλίαν ἀφικνεῖτο Ἢ 
Λατίνων. βασιλᾶ: ἐγηϑετο" νόος δ εἰς αὐτοῖς. ὲ γεωργίαν. δι- 
δάξας. ὃν ὦ ὡς σον ἀπο ανὸν το ἐτίμηταν; ὡς ἡ δημῶώδης ἴσο: 
εἴα . χα) ἀυτὸν γὰρ τὸν Δίω τύραννον ὄντκχ Κρητῶν . ϑέλοντς 
δι υσήχοοι δ εξαπέυειν ᾿ ἐμυϑολόγυν ὡς ἐκ Κρόνε ἘΣ, Ἀν ΡΕὰΣ 
ἔχει τίω γένεσυ, χαίτερ εἶδασιν ἄνθρωτον εἶα. 

ΠΕ σὶ δὲ τῷ διὰ δίαταν λεταραν Ἰρέχ ιν τὸν Δία, λέγεται ὅτι 
ὃ Ζεὺς ἐπηλϑέν οὖ τῇ ̓ Διθιοπίᾳ ἐπὶ ἀριστον ὃ ὁἱ ΑΙϑιίοπες 
βοωμε, ἐχάλεσαν χὐτὸν καὶ τὸς ἀγγλιός θεὸς σιὼ οὐ ΟὙΤῸ ἢ 

θ᾽ Σ οἷ;:1- 



χοῦ. ; ι 

9 ᾿ φ οἱ , 

ἄριστον ἢ ᾿Αἰϑύτων, ᾧ ἡ αἰτίων ἀυτὴ ὅδιν, ϑυσία ἡ γἱυομδδη; 
., 0. ᾽, [ 

τῷ. Διΐ. τὰ 5. ἔπη εἰσὶ ταῦτα." 
Ε 9 [ ῇ ᾿ 

Ζεὺς γὸ ἐς ᾿Ωκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας ᾿Διδιοπϑας, 
ᾳ δ γ9 ι ὃ Ὁ Θ λ δ᾿ “ Η͂ “ ς 

Χϑιζὸς ἔβη μετὰ δαῖτχ.. Θεοὶ δ᾽ ἄμα πάντες ἕποντο. 
Καὶ ἄλλως " τινὲς ἱστομχῶς (πἈδυδοοί. Ὁ ειαπέυτεν τῦτο, Ἀέγϑο. 

Ψ ᾽ ἤ. ΄ { 3, ) « ; ἐφ ΠῚ , 

σιν ὅτι ὦ, Διοαπόλει, μέγιστόν ὅδι Διος ἱερον., ἀφ᾽ αὶ λαβον- 
᾽ ͵ ν “ἢ γος ον ἐὰν ἍΤ» Ὁ , 

τες ᾿Α,Δδίοπες Διὸς. ξοανον.) ὦ ἀλλων δαλμοόνων. σι αὑτῶν» κατα: 

τινα καιρὸν τεταγμένον “ἀξινοττῆσι τὰ ἈΝ τίσ Διξύίω., καὶ ταν 
νηγυράζεσι παντελὼς ἐπὶ δώδεχα. ἡμέρας. ἑτεὶ καὶ τοτῶῦτοι ταρ᾽ 
εἰυτοῖς δἰ Θεόι. τῦτο γν Φασιν εἶδως Ὅκμηςος, δια ᾧ τοιύτων' 
1] “Φ , 4 ) ΠΣ  γς 

ἐδὼν ἔμπειρος. ὃν αὶ ᾿Αἰγύπτιον γδδυεαλογῆσι τινες, πλάττεε. 
ΩΣ ) 9 5 δ το λον Σ 3 ᾿ ἤ Δ γΑ ΩΣ ς Ἴ Δ 89, ᾿ “Φ 
ἐνταῦθα δωδεχαήμερον οἰτοδημιίαν Διο: ἐξ ἱσ)οριχὴς ἀφορμῆς » 
εἰς τὸ πλάσμα ἐλθὼν. 

τϑ ͵ , ν 

Δέγεται 5, αὶ Ζεὺς κατιαγϑόνιοςν ὁ “Ἀδης. ὡς ἐὰν εὐποῖ τίδ. 
ον Ἷ ΝΠ Ν ᾿ γ ᾽ ͵ ' ᾿ 

ἀὴρ «αόγειος. εἰ δὲ κ᾿ παλαιὰν ἱςοϑίαν, “θά τινὰ Καρικὸν πο-- 
: Ν τ ΓΝ 7 δ 

ταμὸν Ζηνὸς ἙἘΠοτειδῶνος. ἣν ἱερόν" ἰδὲ τὸ Ζεὺς... ἤτοι τὸ ΖῈν γ. 
ΣΝ Ὁ ΓΟ] ΠῚ ᾿ 

κοινὸν ὄγομα Διος. ὦ [Ποτειδῶνο: ᾧ “Δὸν ἦῤ ἀδελφῶν. ἄνλως. 
οὰ ᾿ , ») β ᾿ εἰ ὦ ἢ , ἐν 
Ἀ, Ζεὺς χαταχ, ϑόνιος .. ἤγϑν. πον, όνιος ,. ὁ. τῷ μύθᾳ ΠΆϑτων 

- ι » ».»ϑ .ν 

ἹΠερσεφόνη δὲ ,. ἄκοιτις αὐτῇ. 
“ἢ Ὁ Ι «8 6. Υ 

᾿Ενίοτε Ὑ ὁ Ζεὺς ἁτλὼῶς λέγετε πατὴρο. διὰ τὸ τὸ «ἔρος ζὼο- 
ο ρ. “Ὁ [ .«Φ Ὁ 5 

γνόγον " ἐνίοτε ὅ.., πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε) ἤτοι κηδεμών." δ᾽ 
’ ΕἾ »" ᾿ 

μόνον «-οἱχείων καὶ ἄστρων ᾧ ὁλως ἍΙΓΡ[ ϑιενοτέρων, ἀκκὼ. χαὶ αἷν»-- 
δρῶν.» τοτέγιν ἀνθρώπων .. ὡς ἀπὸ μέρα:... ἀπὸ δὲ 3 ὀἀνϑρώ-: 

μῷ ἤ Υ̓ ᾽ ΕΠ] 

πὼν τῷ τιμιωτάτῃ γένας 9. καὶ εἰς τὰ. ἀἄΐδλα διχξ αίνει τὸ νόημα -. 
᾿ Α εὖ ἤ Ἐπ, ὦ τὸ ᾽ “9 ᾽) ι ἢ ’ Π 

ὁ δὲ μῦθος πατέρα Θεῶν χα) ἀνδρῶν., ἀνλὼς τὸν Δία φησί" λέν 
“ δ. ᾿ 4 ᾽ ’ - ΞΜ ’ ες. ἊΝ ΄ 

γὼν,. 6}, χὸ τὸς ὁμηρικὲς μύϑυς ῥ᾽ ἀγλὼν δαιμόνων.» ὁ! μδ» μό- 
Ὁ “ ἔ ΠῚ 

γων ϑνητὼν πατέρες λέγονται, ὡς. Ποσειδὼν Κύκλωπος ἡ ΩἽ76ν. 
5 ΄ ῇ ᾿ 

“ὶ Ἐφιώάλτε" ᾿Αφροδέτη, ᾿Δινείμ Θέτις, ᾿Αχιδλέως " χαὶ ἀΐνδοι 
Ὕ ΝΟΥ ΕῪΝ (ΣῈ ᾽ , φ ͵ ᾿ [ἢ ψ 
ἀνλων" ὧι 5.9 μόνων ἀϑανάτων, ὡς Κρονο: Διὸς, Ἥρας. ᾿Αδὺ . 

“- ἤ [ “" 7 

Τποσειδῶνος. Ζεὺς 5, μόνος καὶ ἀϑανάτων πατὴρ " δίον ᾿Απόνδνωνος ς. 
4 ῇ 3 ΠῚ κρτὸ - 89 Γ 

Ηφαΐς ιν. ᾿Άρεος" καὶ θνητῶν 5᾽. δίον Σαρπηδῶψο:.. Διακὃ, Μί- 
4 Ε ν᾽ Φ 

γωος, Ἡρακλέως . ἐκ  ᾿Αλχμήνης,. Περσέως, ὀμ. ὁ Δανάης... 
᾿ τ ! ᾿ ᾿ ᾽ Κάςορθ. ὦ [Πολυδόύκας, ὧκ δ Λήδας. Ἰασόνθο, ἀκ. ἡ Ἡμέ- 

ΡῚ ! ᾽ Ὁ ᾽ 

ρᾷς,) Ιασίονος ᾧ Δαρδάνμ. ὧκ ᾧ ᾿Ηλέκτρας., Βιϑ' υνϑν» ὁμ. Θροΐ-: 
Ὁ ἤ ᾽) φ Ὁ 

χης Τὴς ΤιτανίδΘου, Δ ἀλλὼν πλώσων. ὡς δι μῦϑοι. 
ἢ Ὁ ᾿ , ’ 

Πεωὶ τοὺ Διὸς πάντα γινομένου διὰ τὰς γυνκας. 
Δέ “..Ὁ κέδι Ψ Δ ὟΝ Ψ ᾿ Δ ἣ ͵ Α Ἄ 

Δέγεται ὃ τῇ Διο; ὁτι ἀετῦς μὴ) γδυδμᾶν θυ δια μας 

γι- 
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)ανείας τὸς» ἥρπασε τὺ» Γανυμήδίω, ἐραοϑος αὐτὸ Ὡρὸς παι- 
δέρας ἰαν" Φρυξ δὲ ὁ Γανυμήδης. ὁ δὲ μῦϑθ.: ἔχει ὅτι ἥρτασεν 
ὃ Ζευ: σὸν ἰ- χυυμήδίω». ἴνα ποιήσῃ αὐ τὸν ΟἸνΟΧ ΟΌΝ ἡ ὁτὰν αρι5 05 
ποιῇ τοῖς Θεοῖς. καὶ πάλιν )γοητείᾳ, τινὶ γέγονε, ρυσο:» φ Δα- 
νάῃ σωρυερδύετο. πάλι ταῦρος καὶ Ἢ ᾿Ευζωπίω ἢ ἥρπασε. κύκνος δὲ 
γνενόρδυος, Λήδαν ἐποριδυτεν. Σά ΐυρος 5 ἡδυδιᾶυος, Ἵ ᾿Αντιότίω: 
ἔφϑειρε ᾧ ἄκχλα μυρία καχὰ ἔποραξε . πάντα γινόμδυίυ διὸ 
φιληδογίαν ᾧ λαγνείαν Ὁ πὰρ ἜΠΟΣ ὀἰξοχ ὦ τοτο: θεός. 

ΓΙεολ τοὺ. γεφελυγ ἐρέτου ὺῦς «ρὸς τίω Ἥραν. 
Ἔν μῦϑ!θ. διαπλαυδεῖς διὰ τοιχύτίω δ Ζεὺς μᾶλ.- 

λον χαρίζεται τοὺς Τρωσὶ; ᾧ ἐσόιες ἡττῶοζ τὰς Ἕλληνας διὰ 
τίω ἱκετέιαν ὃ Θέτιδος ἕνεκεν τὸ ᾿Αχμλέως : ἵνα ἡτήσωτὶ 19} 
᾿Αχμδλέα ὁ ἝΝαηνες ἡττωχᾶνοι. ἢ δὲ Ἥρα ἐφρόντι ε χὰ Ἑλ- 
λήνων : φροντέζασα δὲ βύῴλεται ἀπατῶσωι, τὸν Δία “ρο: μίξιν 
αμτὴς - ᾿ὶ ΜΙ τῶῦτο ,. ὕπνον αὐτῷ «ροατοιε;, ἐκ βαχχένασια πρὸς 
αὐτί" ἡνον χα ὅ δον τος τὸ Διός», οἰξοήϑητοι ὅν Τρῶες γἡυόμδοοι, 
ἦτ τὴ ϑὼσιν «ἶσὸ τῷ Ἕλῆήνων. τ ῦ τὰ βυλόυσα μδέη λχαβάνει τοὶ 
πορνιχεὶ κανλωτίσιμα το ὧκ τὸ κεστὸ ὦ ᾿Αφροδίτης . διδὲ χες: 
μυϑ ὅετχι ὅτι χαμψίον τί ὅδξιν ὧν ᾧ πάντα τὸ Ὡγῦ: κάννθυ. 
ὦ ἐυμορφι ἃν), ὦ χιάφατας 5. κὶ λα μιορότητας. Ὁ}. Ὲ ἐνὰ πόκεϊ-- 
τῶ εἰδὴ ἀπατιλά . εἃ τὰ κοσμησαιδίη ἀγεισ ος τὸν Δίᾳ- ᾧ 
χε αὐτὸν ὧκπ τ πλάσματος τῦτϑ, πρὸς ἡδονίω), ῷ λαγνείαν. 
ὄκ γῆς δὲ “ἰξιέβαλεν οἷυτὴν ,) ὦ τς τ" μύρων Δἰωδίας χ4) γὼ 
ἢ γῆ» φησ» δ μὖϑος, ἐβλάστισε Θοτανας 5) ὁ, Ο.Ον Χρόχον. ῥόδα, 
ἉἈωτὸν» ἐκ, κοίνο » χατίαν. κινάμωμον. «οἰχτὴν ,), ᾧ τὰ λοιτὰ 
αρώματο ἔργα τοιζυτις ποραξεως. 

ΓΙδρὶ τοῦ. ἐμτεσόντΘ. φόβου τώ Διί. 
Ἰοὺ ᾿Αχμνδλέω; κατοικράώτος οἱριτδυοντο , Φοζο: ἔλαβε ἃ Δία, 

μήπω: παρα τὸ ἑμμαρμένον δ ᾿Αχινλδὺς πορθήσῃ τὸ ἼΓιον. τῶτο' 
“φηβύμενθο ᾽ ἐπιτρέπει τοῖς Θεοὺς τὸν βελόμειον. ᾧ ᾧ βέλετωι ἐπ 
τελῶν χαὶ βοηθῆσαι ἥν οἱ εδι τοὶς Τρωσὶν . ὅἱ δε, τοὶς 
Ἕλλησι βοηϑήσωσι. τύὕτων ἐπιτραπέντων . ὅ᾽ μὰ Ζευς τ χες ον 
μῦϑον, ἐβρόντησεν ὧκ τὸ ὅρανϑ" ὁ 3 Ποσειδὼν σείει τὼ θά: 

λαῦταν " ὁ ὃ “Αδης, σειοϑέντων τῆς. ϑαλάοσῆς ᾧὦ τῦ ἐραγῷ, 
ἐφοβγθη. μήπως σειοϑείσης (ἃ γῆς " αἰναρῤῥηξία γένηται ἿΜ χα: 
σα, “ονίων 7) ᾧ δημοχιάνδ ἢ τὸ κατ᾽ αὐτό». 



τ98 
ΤΠεοὶ τὴς συνγδύπεως ἣὮἪ ὀφρύων χ4) συγκινήσεως ΨΩ 

τριχῶν “θὲ Διός: 
Ὅμηρος ἐισφέρεν τὸν Δία μῷ τίω ὃ Θέτιδος ἑκετείαν αδξεὶ 

τὸ ᾿Αχιλλέως αὑθοσ ὀμδνον κεχινηκότα αἱ ἰὸν τὰς ὀφρὺς, ἐπὶ τὴ 
υὑσοχέσει " σείσαντα δὲ τος τοίχιις ἐπὶ κατανόύτει ἢ χεφαλὴςν 
ὶ συγχινήσαντοι ὅλον τον ἐρανὸν. Ὁ τοιχὼν αὐτῷ χινηϑεισῶν 
εἰμιβροσίας δὲ τὰς τοίχας εἶπεν ὁ ΤΙοιητὴς 5) διον. ὡς ἐδεὶς βρο- 
τὸς διώαται ἔχειν. 

ΤΙεοὶ τοὺ οὐ Κρήτῃ τάφου τοὺ Διός. 
Ὁ Ζεὺς λέγεται ὡ» Κρήτῃ Υ ὡς ἔρηται : ὦ τραφῆναι ὦ ἐπο- 

ϑανεῖν» καὶ ἢ) ωὐτῷ τὸν τάφον - οὖ Ω ἐπιγέγραπται χεῖρ ἐ ἐκεῖ-- 
σε, τὸν Δία. καὶ εῇ ἔλεγχον τῦτο Ἔ᾽ 0} λεγόντων τὸν Δίχ μὴ 
ταφὴν ὦν Κρήτῃ. ὦ γὺ ἀυτὸς α΄ἴϑαδδς ῥὶ δύσεως ἀρχίυ τῷ 
ἰδίῳ ὑ Ἑρμῆν» τπλότᾷ ζήσας εἴκοσι γὴ ἑκατὸν ἔτη. ἃ τελεῦ- 
τῶν ἐκέλευσεν ἀποτεθῆναι τὸ ἑαυτὸ σῶμα ὦ Κρήτη τῇ γήσῳ " 
ὧ ᾧ ἐπιγέγραπται, “ ἐγθαδε κε ται θανὼν πῆχος ὁ Ζεύς. μέ- 
μένην τοι! τῷ τάφυ τότε πλεῖστοι ον τοὺς ἰδίοις συγγράμμασιν" 
ἐλεγ χοναι δὲ «ροτέτι ὅτι χα) ἄνθρωπος ἣν» ὦ τέϑνηχε γ Ἀδὶὴ 
κατῶι ἐν Κρήτῃ. 

ΓῈοσαχῶς ὃ Ζεύς" ἔτοι περὶ Τῷ ἐπωνυμιῶν ἀυτοὺ.. 
Μετοὸὶ δὲ ταῦτα. ἄγλως ὁ Ζεὺς πατὴρ λέγεται θεῶν ἐ αἶν- 

θρώπων Ε1}.. διὰ τίω τὸ κόσμυ Φύτιν αἰτίαν ̓ Ὑεγονένχα τῆς τύ- 
Τῶν ἀρέοάϑξς. ὡς ὃι πατέρες γγυνῶσι, τοὶ τεχιὰ. 

ΝεΦΕΛΊ. ἐρέτης δὲ ᾧ βόας ἐτωνόμαστχι τῷ ὑδὲρ ἡμᾶς 
νέφη κ᾽ βροντὰς σμυΐςαοζ, ὦ τὸς χεραυνὲς ἐκεῖϑεν;, χὰ τοῖς Χα- 
ταιγίδας ἐγσιχήπτειν. ἀγλως, ἤδὴ τῷ τὸν ὕρανγον λε ἐλογχότι ϑεῶ 
πάντας τὲς αὗὑσερ γὼ τόπες ἀπονεμομένῳ » διὶ μὴ τὰς αὐγί- 
δα:. ὡς δὴ ἀπὸ τὰ ἀΐοτειν. τῷ ὁρμν. τὸ ὁνομὰ ἡ γίοχος ἐ- 
κλήθη. δι᾿ ἄνλας 5 ὁμοιοειδεῖς καὶ ἐυεπιγνώστας αἰτίας » ὑέτιος 
ἂ ἐτικάρτιος ἴω χαταβ: τῆς. ᾧ οἰστεροπαῖος, καὶ ἱχέσιος » Ἀὰ κε- 
ραν», ὶ Ὡροπάτωρ ; κὶ πανγύχιος ΝᾺ λατεάρίθν, δ ἢ Καοσιος, 
ἡ πολυῦχος, κχὶ φίλιος. ὦ ἐφέστιος . κὶ ἐμτμάραγον , ἥπι ἀὴρ 
πολύηχ Θ.. χὰ δ ὄρχίθο, ὰ Κατετώλιθο., καὶ ἀ: περοπητῆς . ἐς ἑταις- 
ρεῖος ὦ ὁμόγνιος ΣΝ ἄλλως δὲ πολλαχῶς : ἡ διαφόρυς ἐπινοίας. 
ἡ σωτῆρα. ῷ πολυέα, ἢ σμόγνιονν τὶ πρῖμθι κὶ κτήσιον . 3) βε- 
λιάλον, καὶ τροπολόχον, κὶ ἐλδυϑέφιον ἰυτον παροσαγοράνατιν » ἀ- 
περιλύττων ὅσων διομασιῶν αυὼ τύτων ϑσὼν . ἐπεὶ διατέτα χεν 
εἰς πᾶταν διώχμιν ᾧ αέτιν, τὸ πάντων αἴτιος ᾧ ἐπόπτης ἐσΊΪν. 

ὅτῳ 
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ὅτω δὲ ἐῤῥέδη ὦ τῆς δίκης πατὴρ τἢ " ὁ γὺ σθαγαγων εἰς τοὶ 
“φράγματα τὴν κοινωνίαν “Δ ἀνθρώπων, ὦ παραγγείλας ἀυτοὺς 
μὴ ἀδικεῖν ἀἰνλήλϑς.), ὅτός ὅδι. τὴ ἿΜ Χαρίτων" ἐνταῦϑα γάρ εἰς 
σιν αἱ τὸ δανείζεοζ ὦ ἐυεςγ ετεὴν ἀρχαί. κὶ ΤᾺ ὁρων Ἴων. «Ὁ τῇ 

Ἔχροντος ποιδστῶν “μεταβολὰς σωτηρίας, Φ ὙἹ γιομένων ἐπὶ 
τῆς γῆς ἄννων. ὠνομασ᾽μένων ἀπὸ τῆς φύσεω;, δ᾽]ός ὅὲ1 πα- 
ροχόυς. λέγεται, δὲ σόὸ τῶν ᾧ ἀλάστωρ, ἡ παλα μναῖ; 5 τῷ 
τὰς ἀλάστορας ἡ παλαμναΐες χολάζειν" ΤῊΝ ε(δὸ ὠνοματι δύων ἀπὸ 
τὸ τὰ τοιαὺ τὸ ὧμιαρτοζνειν ἐφ᾽ οἷς ὅδιν ἀλαστῆσαι ἃ στεναίξαι ᾿ 
Ὦ δὲ ἀπο τὸ τὰς παλάμας μιάσματος ανεχπλύτες ἰτοοτελεῦν, 
Καὶ ὑψίζυγος, ὁ ἀφ᾽ ὕψι: τὸ κάτω κυβερνὼν ἘΦ ἀπὸ ζυ- 

γῶν κυθερνητικῶν, ἢ ἢ ὃ ἄνωϑεν ταλαντεύων 3 δίον τὸς ἣν ἀνθρώ. 
σῦς. διὸ λέγει Ὅμηρος» ὅτι ὕπερθεν» ἦγον ὧμ ϑεῦ, νἱκὴς πεί- 
ρώτα ἔχονται. καὶ γένεται τὔτϑ ἀφορμὴ τὰ γραφῆναι τὺν Δίᾳ 
μεταχεεοιζόμδυον. τάλαντα ) ὡς οὗ ζυγοστατήματι. τῦτο δὲ νοῶν 
ὅ πάνυ. Φιλὅσιν ὧι παλαιοι ,. ζυγὸν εἰδότες ἅρματος χα ἀμάξης.. 
ὅϑεν καὶ ζυγόδεσι μον ἡ Ὁ μηρός φησιν ἱμάντα. τὸν ζυγὸν φατι “ἦν 
ζώων οὐναῤαθι εἰδότες δὲ ᾧ ζυγὰ » Ἀφ) καϑέδρας ἐρεοσόντων. 
ὅν», φασὶν, ὑψίζυγος ὃ ὕψι καθέδραν ἢ ἔχων. ὦ ὄμως οἱ μεδ᾽ 
Ὅμηρον διδασι ζυγὸν χαὴ ἐπὶ ςαὐμδ. χῷ αὐτοὶ «ὔϑαὶ πὸ δύο 
ἄγειν ἐτυμολογικὼς τος ἑχατέρωσεν δηλαδὴ πλάστιγγας " ἀφ᾽ 
ὃ ᾧ παροιμία τὸ. ζυγὃ ρος δίχίω δ ϑέστρθ.ο. 

Καὶ ὁμολωϊος 3) “Ὡροσηγορόν )η ον Θέβιις; πο Ὅμολωΐας 
“ροφήτιδος τῆς ᾿Ενυέως " ἣν “ροφῆτιν εἰς Δελφὲς πεμφθῆναι, 
ὡς ̓ Δεοαςόδημος οὖ δδυτέρῳ ᾿ Θηθαϊχὼν ᾿ ᾿ προς δὶ οὐ τὴ δωδε- 
κάτῃ τ συμαγωγῆς.. διὰ τὸ ,ταρ᾽ ᾿Αιολδῦσι, τὸ ὁμοιοητιχὴν “ῷ 
εὐρηχον. ὁμολον λένε. ἔςι δὲ 3 Ὁμολώϊα οὖ Θύξαις. 

Καὶ Σινωπίτις. ἢ ἀπὸ Σιωπίν ὀρᾶς Μέμφιδος . ἢ ἀπὸ Σινώ- 
πῆς 1 [ΙΠοντικῆς. φέρεται γὸ τοιῦτος λόγος  τότὰ βασιλεῖ ᾿ 
᾿Αλεξανδρεέας Πτολεμαίῳ τῶ Λάγε εδαί μων τις ἐπιφανεὶς ἐκέ- 
λόνσε πέμψαντα ΕΙΣ κομίσαι αὐτόν" μὴ φγοτδηλώσας ᾧ τό- 
πον ὅϑεν αὐτὸν ἀναχομίσεται - ὁ 5 πέμπει φέρεον τὴνάνδως ἢ 
ναῦν ὅπη τύχῃ" ὦ ὡς «ροτέξαλευ ἡ νχὺς τὴ Φωχίδι, Ὁ 

. χρήσιμον οἱ ἐμπλέοντες ἰτσελθεῖν εἰς Σινώπίω ς καὶ "ὶ ἐνέγ' χα) τὸ 
“γοσαχ δὲν. ἤνεγκαν ἐχεῖϑεν τὸ τὸ Σαράπιδος Αἰ ἀγαλμα, 
καἰντεῦθεν Σινωπίτης Ζεὺς. ἤτοι Σάρατπις ᾿ κὰ ῷασι τὸ ἄγα λ μια, τοὺς 

ὁρῶσιν ἀδηλον τὴ διὰς Φύσεως ἣν. ὃν δὲ ἀπὸ Σίνωπος ποτα 
τὸν Σινωπί᾽ην τὔτον Δία παράγϑσιν .. 

Κυρμὶ 



Ὁ ΘΕ 7 

Καὶ Ἑρχεῖος» ᾧ βωμὸς ἐντὸς ἔρχς ἐν τῇ ἀυλῇ ἴδε εὐτα! " τὸν 
γὺ περίβολον ἔρχος ἔλεγον. μετ δὲ ὃ πολιτείας 5 ὃ δι; ἣν Ζεὺς 
Ἑρχεῖος. ἐρχεῖον δὲς τὸ αξάφραγ μα Τ᾿ ἀυλὴς. ἢ ἡ τῷ δώματος 
στέγη Ἶ Σοφοχλῆς "Αναντι" πρὶν ἂν δεθεὶς τρὶς Χίονα στέγης. 
μάστιγι “ρὼ τὰ Φοινι χ᾽ εἰς ϑώῃ. ᾽ μείλιχος : ἐυμείλικτος ὧν 
τοῖς τι ἀδικίας μετχτινδ ει ὑοις " ὅδὲ γὸ αἀδιανρλάχτως ἔχει “γος 

σὐτύς. διὰ τῦτο ὯΙ ἱκεσ α Διός εἰσὶ Θωμθι. 

Καὶ πατρῷος. ὥσπερ ᾧ ὁ ᾿Απτόνλων, ὧν ᾿Αϑηναις τιικω κενοῖς 
ὁ Ζεὺς μδὲ. μῷ Σ οὺ ᾿Αρχαδίᾳ ᾽ ἢ ὡς: οἱ τλείες κ μ᾽ Σ ὦ 
Κρήτη ἀνατροφῇ»» ὅτε πρῶ τὸν ταὶς ᾿Αϑήνοις ἐπέν ἡ. ἃ ἐφάνη Ἰοὶς 
πατράσιν αὐτῶν " ὁ, τινες τα τὴ τῇ “«ροτηγορίᾳ τετι μήχασὶν α- 
τόν. ᾿Απύννων δὲ, ὅτι Ἔρεχ ϑέως ϑυγνατερ α ἔγημε Νὴ Κρέασαν, 
ἐξ ἧς ἔδύετο ὁ Ἴων -" ὡς “Ὡρόγονον. ὃν αὐτὸν ἐτίμα, καὶ δι ἀρ- 
χοντες ὅτε ἔχ ειροτονᾶντο " ἐκ γὰρ τὰ μὴ εἰδένωι 5 ξένος, ἀυτὺς 
ἐνόμιζον. 

Ὁι 59 ὅτω τιμᾶτκι παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις Ζευς πατιῶος, Φ᾽ Απόλ- 
λων; διαὶ τὸ “ρώτες ὑσοδέξαονχ τῶ ϑεω εἰς Ὁ χώραν ᾿ ᾿ὴ ϑυ- 
σίας σιωτελέσαι χατὰ φρήτρας, κ δήμα:, ᾧ συγγενείας.) μιὸ- 
νις ἀδήλων. 

Καὶ ἐπτάκφιος, ὁ ἐπὶ Ὁ ἄκρων Ὁ ὁρῶν ἱδρυμδύος " ἐπὶ γὸ Δ 
ὁρῶν τὰς ξωμὲς αὐτῷ ἥδρυον. ὡς ἐπιπολύ. 

Καὶ δμομαστιγίας χα) δύλιος., ἐπεὶ δύέλων ὅδεὶν ἔφορος " οἱ 

δὲ δέλοι μάττιξιν ἀσόύκεινται χα πληγαῖς ̓  διὰ »τῦτο ὁμομα- 
σιγίας ἤχασεν. ᾿ 

Καὶ Δωδωναλος, ὥστερ Ἰλιάδος ΓΙ’ 
24). ἀνὰ ΔΑωδῶν δ εἰ. -ϑϑξε. 

ἐν χώφίῳ ἼΑ Ὑπειξορέων ΠῚ Δυδώνῃ τιμώμῆμε, ἢ Ὸ Θεαπρωτίᾳ" 

λέγεται γὰρ ὅτι Δέυκαλίων, γν τὸν ἐπ᾽ ἀυτῦ γενόμενον κατος 

χλυτμὸν . εἰς τίω ̓ Ἤπειρον ἐμαντεύετο ο» τὴ δρυΐ. τπελειάδος 
δὲ ἀυτὼ χρησμὸν. δύσης. κατοιχίζει τὸν τότον, σμυαϑδροίσας ΊἸὲς 
αὐριλειφϑέντας ἀπὸ τὸ χατχαχλυσμᾷ. ᾧ αἶτὸ τὸ Διὸς ᾧ Δω- 
δώνης μιὰς τῷ ᾿Ωχεανίδων, Δωδώνίω τίω χώραν «ροσηγόρευσεν" 
ὡς Θρασύβελος ὦ ᾿Αχεςόδωρος ἱτορᾶτι. 
“καὶ ἀδλως" Δωϑωναΐος Ζ280ς ἜΣ ζ) Δωδωώνἶω ὀξέχωσαν ἕ ἔχων 
τιμίω. κὶ Ὁ τίω ποιητικίω ὁ ἑρμηνείαν ν Δωδώνης μεδέων . ἣ Ἐλ- 
λοπία Ἀν τὲς ταλαμὲς ἐκαλεν τὸ “ρότερον ἱ τὴν δὴ Δωδωνίω χοὶ 
δυσχείμερον λέγει α [Ποιητὴς ᾽ εἰδὼς τοιαμτην ὅσα». «αἰδὴὶ ἣν [1ε- 
λασγόι τὸ ἀδόμενον ἴδρυσαν ἱερον γ Ἀ᾽ τὰς παλαιός « ὅϑεν καὶ 

Πε- 



δι 201 

ΤΙελασγικὸς, δ ἰυτός . ἱσ-ἐον 3. ὅτι Δυδώγχα, κατ τινας; ἡ μὲ 
Θεόταλίας, καὶ δ' Μολοοξίας, ῆς ὦ μεμνγοϑΐ Φασὶ τὸν ΤΙοιητίω), 
διὰ τὸ ᾽ἢ δυο εὐ μέρον ἀυϊϊω ἱξορεοῦ ὦ τὸ τὸ Διὸς δὲ ἱερὸν 
ἐκεῖσε εἰ ᾿ τὸ Ἀν "τίῳω μαντικίω φηγὸν " ἣν Σοφοκλῆς πολύ- 
,Ἄωοτον ὦ» Τραχηνίαις φησὶν. ὡς πολύφωνον .υ δια ὦ πολλοὶς 
μαντευομδύζω. ἔπροι δὲ οἰ γορδντ ἐς τὴν Δυδωνΐυ). τὴν. ἔν Φα- 
σι; «Ἶο' τὸ δῶ δώγω , ὡς δοτείραν.. ᾧ οἰνησίδωραν , ᾧ ζείδω- 
ΡΌν. ὧν 5᾽ ἀυτοὶ φυτιολογιχὼς ἄμα καὶ ἀγνγω ετιχῶς φασὶ, 

Ζῆ ἀνὰ ΑἸοδ νέες 
τϑτέσιν αἰϑέοσιες. καὶ ΠΝ τῦτο μδ διὰ τὸ ΦΔιωδωναϊε" ἐκεὶς 
γ0 5, .. διὰ τὸ ἀνα. ἡ αἴδε μδὸ'  ἀυτὸ «οροτηγοριὼν ἀρκόντως 
ἔχει" «ρα δὲ ΤΩ ταβεισαγ ομδήων ευτῷ ἀπειχονισ' μάτων ταῦ το; 
ῥητέον" παρεισάγεσι τὸν Δία τελείϑ οἰνδρος, ἡλιχίαν ἔχον το 5 ἐπεὶ 
ὅτε τὸ παρηκμακος .» ὅτε τὸ ἐλλιπὲς ἐμφαίνει: τὸ δὲ κατηρτυχος 
ὀικεῖον " διὰ τῦτο καὶ πχωα ἀυτῴ Θύυσι, τὸ ΟἿ σιχῆττρον 5 τὴς δὺυ- 
γάσείας ἄυτὰ σύμβολόν ΙΝ πολλαχϑ 3) ̓ὶ γίκίω χρατῶν πλάτ- 
τετῶιμ. «δάεςι γὸ πάντων ὦ ὑἶδὲν ἡττὰν αὐτὰ διωχταλ" ἱερὸς δὲ 
ὄρνις ἀυτὰ ὁ ἀετὸς λέγετω ἘΏ., διοὴ τὸ ὀξύτατον τῶτον τ ΤῊ 
ἀΐων πτηνῶν... 

Στέφεται. δὲ ἐλαίᾳ, διαὶ τὸ ἀτεϑαλές : καὶ λιπάρον" ἃ πολυ- 
Χρητον᾿" ἢ διὰ τὴν ἐμφέρεταν τὴς Ὡρὸς τὸν ϑρανον γλουχότητος.. 
λέγεται δὲ ὗσϑό τινων ᾧ οἰ) )λγοριχώτερόν πὼς; αὔδὰ ἀυτὲ τοιϑ- 
τοτρόπω:" ὥσπερ δι ἄνθρωποι ἀπὸ ψυχῆς διοιούμεθα. ν ὅτὼω χῷ 
ὃ κότμος ψυχίω ἔχε: τὴν συυένχ ὅσταν αὐτόν" ᾧ ἄυτη καλεῖται. 
Ζεύς" πότερον διὰ τὸ σωζῦσα ὦ ἀιτία ὅσα τοὶς ζῶσι, τὸ ζῇ», ; 
διὰ τὅτ βασιλεύειν ὁ Ζεὺς Ἀέγετνι ΤῸ ὅλων" ἢ: ὡς ἂν 14) ω 
ἡμὴν ἡ ψυχῇ χαὶ ἡ Φύσις εδι!. (ασιλδύεεν ῥηθείη.. Δία δ᾽ 
τὸν καλϑ μδ),, ὅτι. δι᾽ ἀυτὸν γένετο χἢ σ σώζεται τὸ πάντα: οἶα 
τισὶ δὲ ᾧ Δεὺς λέγετχι" τάχα εἶπο τὸ δεύειν τω γῆν; ἢ με: 
ταδιδόναι τοὶς ζῶσι ζωτιχὴς ἰκμάδος. ὦ ἡὶ γδυικὴ πτῶσις, ἀπ᾽ 
εἰυτῆς ὅδ: Διος; πάροικε μδύη τὼς τῇ Δεύς. ὀμαεῖν δὲ ὧν τῷ βρα- 
ὦ Ἀέγετχι ἐπεὶ ἐκεῖ. τὸ κυξηὼ τοὶ τὸν μέρος ᾧ τὸ χύτι μα ψυχῆς. 
ἐ᾽ γὺ αἱ ἡμέτεραλ ψυχριὶ πῦρ εἰσιν: ὡς δι πάλαι “λέγωσιν. 

᾿Αχολέϑως δὲ τάτοι: “λέγεται; ᾧ ὅτι πῶντ ἐφορὰ Διο: ὁφ- 
θχᾺ Ἄμος, ὦ πάντ᾽ ἐπαχύε;. πὼς γὸ οἱόν τέ ὅδι, διὰ πάντων διοι- 
κῦσαν δύχαμιν , λανϑθνεν τὶ ΜῈ οὖ τώ “χόσμω γινομδυὼν 5 λαμ- 
βένεταυι δὲ ὁ Ζεὺς οἰ Χκηγορικῶς ὦ ἀντὶ τῷ γοίς, ὃ: ᾧ τὸς Μύ- 
σὰς} ἤτοι τὸς γνώσεις γον Φ ὠντὶ τῷ γοος, 12 χ᾽ ἀνϑωτον;. 

Φ καί 



οΖ ἐνενς, 

καϑωμίληται τοὶς ποΝλοΙς " κα σοἱχ εἰαχὼς » οντὶ παντὸς ϑρανίν 
σώματος, καὶ ἮΜ ἀυτὰ μερῶν" ᾧ ἀν]ὶ τῷ ἀέρος» ᾧ τῷ γεφελώ-- 
δὲς καταστήμιατος , "ὁ ὁμβοία ἡλίμ" Ὥρος Ἰότοις 5) χαὶ ἀντὶ Ξ 
εἰσέρων "αὶ πλανήτων" ὁ είς ἀνλὰ ὦ αντὶ ᾧ εἰκμαρμδύης ἐν τὲς 
Στωϊχϑς᾽ καὶ σἰδὶὲ μὴ τότων ἄλις. Ἀέξομδη 5 ᾧ θὲ τὸ γάμε 
Διός τε καὶ Ἥρας. 

[πεδὶ τοῦ γάμου τοῦ Διὸ; ᾧ ̓  Ἥμρας.. 
Τὸν Δία μυϑολογ σιν ἐτιξυλόύεον τῇ Ηρχ μηνῆνω, ὅτε ἀυ-- 

τίω ἴδοι χώφ ον εἰ σαν εἰτσὸ ΤῊ ἄγϑνὼν ϑεῶν" ιριάμδδος δὲ ἐφα- 
γὴς “ἡυέοσζ, » καὶ μὴ ὀφθῆναι ΟΝ αὐτὸς » Ν ὄψιν μετχβάννε εἰς 
κόχχυγα» ὦ καϑέζεται εἰς ὄρθ., ὃ “ρῶ τον εἷὴ Θρόναξ ἐκα- 
λεῖτου ὕστερον δὲ, Κόχχυξ. ἢ Σ δὲ Ἄς χειμῶνα ποιῆσαι δεινον 
τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ, ἢ Σ δὲ Ἥραν πορδυομδήϊω, ἰφικένχ ὥρος τὸ ὅρος, 
ὰ κα ϑέζεοχ ἐπ᾿ ἀυτὸ, ὁτσῦ ὦ ἑερον μετέπεετοι ἰυτὴς ἵδρυτο Τα 
λέας Ἥρας ἐπωνομιαοϑ έν" τὴν δὲ χόχκυγαι ῥηγῶντα», ᾿ς τφεφοικό το 
διὰ Σ χειμῶνα Ε κατοιτε ταν ἤναι ᾿ καϑεοϑῆναι ἐπὶ τὰ γ,ὄνα τὸς 
ἀυτὺς» τ δε Ἥραν ἐδϑσδν αὐτὸν. ὀἰχτε εραμ καὶ περιξαλεῶν τὴ ἀμ- 
πεχόνῃ" τὸν δὲ Δία δθέως μετα βαλεῖν ὃ ὄψιν, καὶ ἐπίλαβέου Ἢ 
Ἥμρας᾽ Υ δὲ Ὁ μίξιν παρϑλτϑμδιης διὰ Ὁ μητέρα ἀυτῶν Ῥέαν. 
ἀυτὸν ὑσοσχ έν γυναλκα ταύτην ποιήσανο ἡ καὶ παρ᾽ ᾿Δργείοις 
δὲ ὁι μέγιττοι Ῥ Ἑλλήνων ἐτίμων Ἵ ϑεον τὸς δὲ ἀγαλμα ΓΝ 
ρας οὖ τῷ νχαὼ καδϑήμενον. ο" ϑρόνῳ, τὴ χειθὶ δὴ εἶχε σκῆπτρον, 
ἃ ἐπ᾿ ἀυτῷ τῷ σκήτστρῳ χόκχυξ. 

ΠΕΡῚ ΖΗΘΟΥ ΚΑΙ ᾿ΑΜΦΙΌΝΟΣ. 

᾿ 4 ον κ ᾿Λαφίων, μυϑ δυο; τῶι ὁτι χιϑάρᾳ τὰς Θήξας ἐτεί- 
χισαν", κιϑαρῤίζ ἐπρν γὸ» ἀυτοὶ δι λίθοι αυτομάτως ἐπὶ τὸ 

τὶ χ Ὁ. ἀνέβαινον . ἡ δὲ ἱποοία ἔχε: ὕτως ᾿ 2ηϑος αὶ ᾿Α μφίων. 
Θηβαῖοι: τὸ γένος Ἀ ἀπιόν κιδαρωδοὺ ἐγλύοντο . χολ ἀπεδείκνευτν 
μιοϑῶ. ἄργύοιον δὲ ἕχ εἶχον τύτε ὁἱ ἄνθρωποι, ᾿ ἐχέλευον ὅν ὁξ 
«ἑἰδὶ ὃ ᾿Ανφίοναν χὰ εἴ τις (ύλοιτο ἀχᾷσαι ἀυτῶν. ἐρχόμδυος εἰρ- 
γμάζετο ἐπι τὸ τεῖχος" ὁ μέντοι δι λίθοι ἰχροώ μἧνοι ἥσαντο. δ0-- 

λόγως ὃν ὁ μῦθος προτανεπλάοϑη, ὅτι λύρα τὸ τεῖχος ἐκ] οί .- 

ΠΈΡΙ ΖΕ ΓΟ ΚΝ ΑΛ ΓΔΟΣ: 

᾿ ̓φὖς κ᾿ Κάλεςς υἱοὶ Βορέ ν δξ ᾿Ωριϑυίας ἢ Ἔρεχ, ϑέως πτε-- 
ρωτοὶ πλά ἐπιπούζο ἔχον δὲ ὦ ἀδελφίω Κλεοπάτραν  ἥγ- 

τα, Φιεὺς ἔγημε, μζῷ ταῦτα ᾿Ιδαίαν ὃ Δαρδάνο "ἥτις ἀτεχιϑὼ ς’ 
λα 



μι 203 
ἔχϑσα «ρὺς τὲς “«ρογόνς, Ἀέγω δὲ τὸς ἀπὸ ΚἈεοπάτρας ὑμὲς, 
᾿ Ὁ Ὁ ᾽ Τδτας (ἷξ ὶ " “4 ἀντ ἐν ἢ Ξ ἷ 

ἐπειρᾶτο τυφλῶσαι ουτύς" ὁι δὲ 9. ὅτι ὃ πατὴρ ἐτύφλωσεν ἀυτῶς, 
ΓΕ ω] Ι] ᾽ ἕ 

δια(ανλύσης τῆς μητρυιᾶς γος ἀυτον. 

ΠΕΡῚ ΖΩΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΒΥΛΩΝΙΌΥ. 

ἊΝ 5 ὁ ἹΙερσὼν βασιλεὺς, ἐπολιόρχε Σ Βαβυλῶνα ἐπὶ 
Π ἢ τ ὃ ϑη " ,»  -.- Ν ᾿ ΄ 

χρόνον πολὺν. τὴ δυστορθητα σης ἰυτὴς ) κα ἀχάνδοντθο 
Φ ᾿ ͵ Υ ϑ-. .- Ν3 "" Ἶ 

ἐπὶ πολι καιρὸν, Ζωπυρός τις: ἀνδρεῆος ὁ ψυχίω,, ὡς ἔδειξε 
τὸ πρᾶγμα, ᾧ ἐκ ἀδοξος παρὰ τῷ Κύρῳ. μηχανᾶται τοιόνδε " 

ε 9 "ἃ Ν κ το Ἶ - ᾿ -΄ .- 

κόψας ἑαυτῷ Ἃ ῥῖνα ᾧ τὸ ὦτα, καὶ μάστιξιν ἑαμτὶν ξάνας. δὴ- 
᾽ Ὁ ᾿ ἢ ε ; 

εν ἀυτομολεὶ «ορὸς τὰς Βαβυλωνίας, ὡς δεινὰ πεπονδως παρὰ 
Δ Κύρῳ. εἴα ἀπελθὼν προτσποιῶται δύνοεῖν τοὶς Βαξυλωνίοις., 

ῇ . Ἃ ΄ Ν ᾿ ᾿ ᾿ ὍΝ ἤ 

ςρατήηγῆσας υτσερ Βαβυλωνίων, ἢ ἀνελὼν ποΐδδλῆς τῷ Δαρείῳ. στὺυν- 

εἰς δὲ σιωώθημια μὶΣ τὸ Δαρείϑ ἡμέραν ὠφισμῆδηΐυ ὡρ ἡ δε ὧὡὉ- 
᾿ ω] . [Ὶ Ὁ ᾽ [ Γὰἃ Η 

τὸν ροτβαλῶν οὖ τὴ Βαβυλῶνι, ὦ ταύτῃ πείϑει τὰς Βχζυ- 
͵ “ Υ .“- Ὁ “- γ᾽ ΓῚ 

Λωνίας λαξεῖν τος χλεὶς τ πυλῶν, εἶτα λαβὼν ἤνοιξε ἃ εὐσή- 
“ἤ 2 - 

γαάγε τὰς ΤΠέρσας᾽" χα) ὅτως ἐχειρώϑη ἡ Βαῤυλων. 

ἘἙΗΙΌΡΕΣ, 

ΠΕΡῚ ΦΕΙΝΟΒΙ Θη ΓΟ ΞΟΦΙΣΤΟΥ: 

Ηνόβιος σοφιτὴςγ) πιαιδόύσσας οὐ Ῥώμῃ ἐπὶ ᾿Αδριανὰ " ἔγρα: 
Ψεν ἐπιτομίω) τ παροιμιῶν Διδύμα καὶ Ταῤῥαίᾳ ἐ βιβλίοις 

τεισὶ - μετάφρασιν ἙΝληνιτὶ Ὁ ἱστοριῶν Σανλυσίν τὰ Ῥωμαϊκῷ 
ἑσορικ καὶ ΤΩ καλμδύων ἀυτῴ Βελὼν " ἡγυεθϑλιαχὸν εἐς ᾿Αδρια- 
νὸν Καίσαρα, κα ἀΐλα. 

ΠΈΡῚ ΖΙΟΤ ΔΌΣ" - 

Ωἴλος ᾿Αμφιτολίτις ( πόλις Μαχεδονίας ) ὃς ἐπεχλήϑη 
Ὁμηρομάςιζ., ὅτι ἐπέσκωπτεν “Ὅμηρον. ῥήτωρ ἣν καὶ Φιλό- 

32 ε ΄ 

σοφος" ἔγραψε τινὲ γραμματικά" Κ᾽ ἡ Ὁ μήρα ποιήτεως Ἀόγϑς 
[ ’ "ν “ " ᾿ 

ἐννέα" ἱποσίαν ἕως ἡ Φιλίππε τελόυτῆς. βιβλία δέχα " «ἔἕθὲ Αἰ μφιπό- 
“ Π .ῷ Γ " .9᾽ 

Ἄεως (ἰ(λία τρία᾽ ἡ κῦ Ἰσοκράτως τῷ ῥήτορος 7 καὶ ἄδλα πλεῖσα. 

ΟΣ ΓΜΌΣΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΌΤΣΙ:. 

Ὡύσιμος Γαζαῖθυ,, ἢ ᾿Ασκχαλωνίτης ) σοφιστὴς κ᾿ τὺ: χρό- 
2 ͵ 7) 6 . ] γς ᾿Ανασασία" ἔγραψε Ἀέξιν ἑητοριχίυ χ᾽ στοῦχ εἰ ον χα] 

ὑσόμνημα εἰς τὸν Δημοσϑένίω καὶ εἰς Λυσίαν. 
ΡΤ} 1 Ὁ. ΓΡΑΜ- 



5οῇ Ψ: 
ΤΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ͂.. 

ΠΕΡῚ ΖΗΝΟΔΟΎΨΎΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Ἧ᾿ ᾿Αλεξανδρδὶς γραμματικός " ὁ οὐ ἄπει χληθεὶς 
“ πρὸς τὰ ἐπ΄ ᾿Δοιστάρχ ἀθετύμια τὸ ΤΙοιητῦ ἔγραψε 
ρος ΤΙΛάτωνα πεεὶ Θεῶν" «ὅδὲ τῆς Οἷ μηριχὴς σιυυηϑείας " λύ- 
σεῖς Ὁμηρικὼν ἀποῤῥημάτων " εἰς τίω ᾿Ἡτιόδεα Θεογονίαν.) χαλ 
ἄνδλα πολλά. 

ΠΕΡῚ ΖΗΝΟΔΟΊᾧΤΡΟΥ. ΤΟΥ ἜΦΕΣΙΌΥ. 

 Ἡνόδοτος. ἔτπερΘυ γραμμχτικὸς ᾧ ἐποποιὸς ᾿Εφέσιθ. " μα- 
Ὁ ! ᾿ ᾽ 

ϑητὶς Φιλητὃ, ἐπὶ Πτολεμωϊο γεγονώς" ἔχραψε αὗδαὶ ἀυ- 
υχοτάκτων, ἃ αἀγυχοτακχτων. 

ΠΕΡῚ ΖΩΝΑΙΌΥ. 

 Ωνοῖος,, ἔγραψεν ἐρωτικὰς ἐπιστολὲὶς». ὦ «δὰ τὸ σφαμδί- 
νν Φέρονται δὲ τῶ καὶ ἕπρωι ἐπιστολαὶ ἀγροικιχδ)» καὶ 

ἄνδλα γιαμματικά τε ᾧ ἑηπριχά.. 

ΠΕΡΙ ΖΉΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ἘΛΕΔΎΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

ΗἩνων Τελάνταγόρα ᾿Ελεάώτης φιλόσοφος τ ἐγγιζόγων Πυ- 
ϑαγόρα ὶὶ Δημοχκοίτῳ τ τὰς χρόνες. ὅτος πλέων . χῷ 

“ εἰμμῶνος συμβάντος . καὶ ναναγὶδ γνδυομῆσε,, ᾿δχαοίςω: φέρων Ἃ 

ἐσομλύϊω αὐτῷ πενίν., ὥγὸς ἃ τύχω ἐφθέγξατο " ἔυγε. ὦ 
Τύχη, “,ἀριτάς σοι ὁμολογὼ,, 67, ἃ ἐμίω ἐσίλν ἄχοι τὸ τοι- 
βωνίω πὲξαίςητας" ὡς δηλονότι τινῶν Ὁ ὧν Ὑ ὁσίας ἀυτᾷ ἐμπε- 
φορηισιμδύων τὴ νηΐ. χαϑελεν 5. ϑελήσας Νέαρχον» ὧι 3). Διο- 
μέδοντα τὸν ᾿Ελέας τύραννον. ἑάλω. ναὶ ἐρωτώμῆυος ὑπ᾿ αὐτὸ, δ 
γλῶτταν αὐτῷ δαχὼν ᾧ ἀποτεμὼν . τροσέπτυσε τῷ τυράννῳ" 
γ ὦ ὅἌμῳ βληϑείς, συμετρίβη πτιοτόμδοος. τῶτίν φασιν δὑρετίω 
Ἐὴ διαλεχτικὴς, ὡς ᾿Εμπεδοκλέα τ ῥητορικῆς " καϑιὰ ᾧ ᾿Άριςο- 
σίλης ἐν τῷ Σοφιστῇ. ἔγραψεν ἔριδας . ὁϊξήγησιν ΦΨ ᾿Εμπεδο- 

κλέως ὥρὸς τὰς φιλοσόφες αδή φύσεως. 

ΠΕΡῚ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΩΝΙΌΥ. 

Ηΐνων Μουσαίϑ, Σιδωνιος, φιλόσοφος ΣΊωϊκος' μαθητὴς Διο- 
τῷ , ! Ν (ἐς ΠΕΩ͂Ν 

δῶρα τὰ καλϑμδημ Κρονϑ., διδασχαλος Ζήνωνος τὸ Κιτιέως 
ἔγραψεν ἀπολογίαν ὑπὲρ Σωκράτας, ᾧ Σιδωνιακά. ε 

ΠΕ» 



Ζ )ο δ 

ΠῈΡΙ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΣΕΏΣ. 

Ἡΐγων Διοσχοορίδα, Ταρσόύς " ὡς δέ Ἴνες, ἹΞιδωγιο; Φιλόσος- 
φος᾿ μαϑητὴς Χρυσίππῃ τῷ Ταρσέως φιλοσόφε Στωϊχῷ. 

ΠῈΡΙ ΖΉΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΝΑΣΕΌΥ. 

Ἡνων Μνασέωμ. Κιτιδὺς . ( πόλις Κύωρῳ ) φιλόσοφος ὃς 
το --φ.οῳ - Ξ ) , ΦΊΩΝ -. ἤ 

ἣρξε ἢ Στωϊκῆς αἱρέσεως " ἐπεκλήϑη δὲ καὶ αὐτὸς ΣΣτωϊκός. 

ΠΕΡῚ ΖΗ ΝΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΚΙΤΙΕΏΩΣ. 

Ηπων ἕτερος Κιτιεὺς . εἰ δὲ ῥήτωρ τις ἰώ Ὗ ἢ φιλοσοῷος ᾿ 
ἀδηλον. ἔγραψε ἀὐδὲ «ἀσεως" πεοὶ ο(γμάτων" ὑσόμνη- 

μα εἰς ᾿Ξιενοφώντχα 5. εἰς Λυσίαν, εἰς Δημοοθένίω , πεοὶ ἐπι- 
“αρημάτων. 

ΠΕΡῚ ΦΖΟΡΟΆΑ ΣΈΡΟΈΕ, 

Ὡροάστρης » Γερσομήδης;, σοφὸς οὖ τὴ ἀστρονομίᾳ. ἔγραψε 
πεεὶ φύσεως βιξ λία τέοταρα" πεεὶ ̓λίϑων τιμίων ἕν" ἀςε- 

ἰοσχοπιχὰ ἀποτελεσιματικὰ βιβλία ἐ. 

ΠΕΡῚ ΖΩΡΟΜΑΊΥΣΔΡΟΥ. 

Ὡρομάσδρης Χαλδαῖος σοφός. ἔγαψε φυσικὰ χα) μαϑη- 
ματιχά. 

ΠΕΡῚ ΖΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

᾿ Δὐ ἢ ̓Αλεξανδρεὺς φιλόσοφος" ἔγξαψε αυμόυτικοὶ τορος 
Θεοσεβίν δ ἰδελφίώ “ἐς δὲ ΧΤ ςσοιχεῖον ἡ βιβλίοις 

χκή. ὑπογράφεται δὲ το τινων χειρόκμητα . καὶ Πλάτωνος βίος. 

Η 
ΠΕΡῚ ἭΒΗΣ. 

Βη. ϑυγάτιρ' Ἤρας ᾧ Διός" ἣν ὁ Ἡρακλὴς μὶῦ θάνατον 
εἰς ϑὅραγὸν ἀνελϑων ἔγημῆο, ὡς ληρᾶσιν . τούτίω πάλιν 

ὃ μῦϑος Θεοῖς φησι παρϑένον ὄσαν ὀνοχοῖν.. ἀπληγοφιχὼς δὲ 
ὴ 



Σοῦ Ἢ Ή 

ἡ Ἥβη Διὺ; ἀ Ἥω; λέγεται, διὰ τὸ ἀκάματον “ἃ εἰ γεέάζον 
Ε σοιχείων » εἰς ἅπερ ἀνληγορέτα Ἥρα καὶ Ζέυς. 

ΠΕΡῚ. 'ὋῬΒΠΕΤΙΏΝΟΣ : 

Ετίων, ὁ πατὴρ ᾿Ανδρομαάχιης βασιλάς Θήβης. Κίλιχες δὲ 
οἱ τεοὶ τίω Θήβίω ἐλέγοντο" ὧν ἦρχεν ᾿ΒΠετίων, ὕτως 

ὄπο τὸ ἀετᾷ ονγομαζομζηος.. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ἜΛΕΘΥ ΑΙ ΤΩΝ ἈΥΤΟῚΊΣ ΠΆΚΑΕΝΣ 

Ἤλως μυϑέσετω ἘΠ ὑἱὸς Ἶ Θείας, ἥτις ὦ Λητὼ λέγε- 
τολ. ὥσπερ κὰ ἡ Σελήνη" τὸ 5 Ἡλίμ παῖδες γεγδύνηνται 

πολ δὲς ὅτοι Κέχαρφος; Τεναγὴς» Τοιόπης, ᾿Ακτὶς, Μαχρόϊς 3 
ὦ Φαέθων ὁ νεώτατος» ὦ αἱ καλέμεναι ᾿Ηλιάδες" κ ἄλλοι; ὡς 
ω πῇ παρόσῃ χατχαγραφὴ . ἢ δὲ Φαέθοντα ἐχπεσόντοι τῇ πα- 
τρῴε ἡλιαχὃ ἄρμάτος μυϑ εύονται ὦ τῷ Ἤριδανῷ ποταμῷ ἐμ- 
πεσόντα ὅπϑ γὲ καὶ αἱ αὐτῷ ἀδελφαὶ Ἡλιάδες νυχτὸς ᾿ἐκώχυ- 

“χα ΤΩ ἐφθώλ δ ἐπέσταξαν δάχρυον ἡλέκτρε᾽ εἶτα ὧδ - 
οὐηλαι »δυόμζυαι ἐἰποσ'τάζθσι τὸ τοιᾶτο δάκρυον. 

Ἵστίον 3) ὅτι ἔλεχτρο. ὃ τὸ ἐκ “χρυσὰ ὦ εἰργεύρα κρᾶμα ἣν" 
ἰννά τις λέϑο: χρυσοειδής" δξ 8 ὃ ᾧ λα αἱ γίνονται μαχαίρως. 
ἐξι δὲ ἀχύρων ἐφελκχυστιχὴ , ὡς ἡ μαγνῆτις σιδήρα. τινὲς δὲ 
Ἵ παλαιῶν Ἀέγεσιν ὅτι αὶ Αήϑος δοὶν ὁ τοιῶτος ἤλέκτρος, ἀδλὰ 
δένδρα δάκρυον» πεπηγο: εἰς σῶμα λιϑοειδές. 

Λέγεται δὲ Ἥλμοςς. ὀιονεὲ δήλιός τις ὧν ᾽ ὌΝ φανερὸς . χα) 
ἀφιμρέσει ἥλιος " ἢ ἀλὶύς τις ὧν, ὡς δ οἷ λὸς ᾿ ἤγην θαλάοξης 

Τ γύεσιν ἔχων. ἔσι δὲ ὀξυκίνητος, ὁ ἥλιος ὑσὲρ τὲς λοιπὸς ΤΗΝ 
ἀπλανῶν ἀστέρων" καὶ εὖ σέο Σ ἕρ ἀνόν" ὃ γὸ ἕρανὸς εἰς νυχθή- 
μέρον διάστημα περι ρέφετα!, τῦτο ὁ ἥλιος πεειδινεῖται μηδ τὶ ἡ 
τοσ ὃ τὸν ὁ ἥλιος τὸ ϑθρανὅ τὰ δ ραδύτερος ᾿ Κρόνν ὅδ: ἢ λοιπῶν 
ἀτέρων ταχύτερος " Κρόνος μὴὐ γὺ τριάκοντα ἔτεσι περιοδέυε: ἢ Ἵ 
τὸ ὀυρανᾷ. ἣν ἐφίω γυχϑημεδάδυ περλσροφίω!. Ζεὺς 5 Ε ἔτεσι ((' ’ 
ΑΗ; ἥλιος, ὡς ἐφίω ἐνιαυτῷ " ᾿Αφροδίτη, μησὶ ιδ΄. Ἑρμῆς, 
ἐνιαυτῴ, ἢ μᾶνδλον μησὶν ἡ" ἡ δὲ σελήνην ἑνὲ μόνω μηνί. 

ΠΕΡΙ ΣΈΡΑΩΣ: 

Ὁ ῬΙα » τς Θασιλείν . οἰνδρείδν ᾧ αἰθέρα μεταλαμβάνε- 
τοι ὅϑεν ᾧ ἡραΐα ζωὴ Ε ἡ βασιλική. διὸ οἰδελφὴ ᾧ γὺυ- 

νὴ τὰ Διὸς παραδέδοται " σιωΐπται γὺ δἰ δὺς αὐτῷ, ᾧ χεχόνδλης- 
ταὶ 9 
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ΤᾺ}. αἴροιδέη ἐπὸ ἢ γῆς. ἐκείνῃ αὐτὸς ἐπιβεξηχότος. Σ γεγ6- 
γασιν ἐπὶ τὴς αὐτὸς νδύτεως ᾿ ῥυεῖσα γὺ εἰς λεπτότητα ἡ ἐσία Ἔ 
τό, τ πὺρ. ἃ τὸν ἀέρα ὑφίσιτησιν “ἐφ᾽ ὦ καὶ Ῥέν τίω μητέρα 
αὐτῶν ἐμυδάσνοτο ὮΣ ΠῚ δὲ Σ Κρόν Ὁ». ἥτοι διχ τὸ οὖ τε- 
συγ δύοις μέτροις χρόνα ἡ ὑέος τοῦ τὰ Ἂς ἢ διὰ τὸ Ἀν σύγκριτιν 
ὦ κρατμϑν ὥϑχηξιν Ἔ εἰς τοὶ σΘι οὖσι ηΝ σιν ἀποτε ἐλεζα " 
ἢ ὅπερ πιϑανώτερον διὰ τὸ την! χ χῦ τὸ ὑφίσ τωρ δ ἀέρας ἡνίκ 
ἀν ὦμ πυρὸς ἐηίνε ἴο. ἡ φύσις 9 ἐπὶ τῇ χρηίνειν ᾿ οἰποτελεν τὰ 
ὄντα. δοτείραν δὲ εἶδος πινυτύτητο Ὁς ἋΣ Ἥραν ὁ μῦϑο: ὀιδεν" 
εἰ ἡ ἄλλως κοινότερον ᾿Αϑηνὰ τοὺς τηυτοὶς ἐτιστατεὶ : “Αρτεμιν 
3 μεγέθες τ γυναῦχας. ᾿Αϑηνὰν 5) ̓  γιωτκείοας ἐφισ στ. 
τέχνοις " ̓ΑΦ; οδίτίω 5). γάμοις δ ἘΦ ὯΝ τέρω; Ἥρα γί μων ἐπ᾿;- 
σ΄αΤΕ} λέγεται. μυσιχὼς ᾿ Ἥρα ξ “Αδὴης βάνλονται " ἡ μῆ9 
ὧν Πύλῳ συμμαχῦσα τῷ Νηλε ἐν δὰ ΝΕΙρα Ἄδαν 9 ὅτε Θυξ 
ΤΙιύλον ἐχεῖνος ἐπόρϑησε Φυγοδϑνοντος οὐ ἐ ἀνλὼς τρεφοιδίν 
παιδὸς οὐ ΤΓερήνοις τῇ Νέτορος" ὁ δὲ “Αδης, κάτω πο γίω. 
ὅτε α΄ δαχωρηϑείς ὁ ρηϑεὶς Ἡραχλὴς. σοὸ ΓΙΛύτωνος ἄνευ ἀσ- 
πίδο: καὶ σιδήρ χιειρώσακλζ, εὐ διός τέ ὅδι, τὸν Κέρξερον » αὐτὸς 
τὴ μἣν λεοντῇ ἀν ὶ ἰασίδο: χρητάςδυΘ.», τοὺς ὃ βέ ἔλεσι λιθί- 
νοῖς ἐναραόσας ἀμίδα. ὁποῖαι τονλα χα ἱσορένται . τὸν κύνα κα- 
τὴγωνίτατο" τῷ δὲ Ὦ γἰκίω" ἐναντίδμενον τὸν “Αδίω κατετόξδυ- 
σε) ὦ ὅτ ἋΣ Κέρβερον» νη)» εν. 

ΤΙερλ τὸς Ἥρας τῆς ἐν τῷ οαλϑέρι ᾧ τοὺς γεφέλαις 
χρειια μένης σιδηροδέτε. 

Ἡ “Βΐραῳ, ὡς τοι δις ἔσρδι, ἐζηλοτύπει: τὸν οὐ τν τὸ τον 
αὐτὸν μ2}Ὁ τὰ ὑσοτρέφειν ὧκ ὦ Τροίας, ὅταν γν Τελαμών. 
ἐπόρϑητεν αὐτίω, ἐλυμήνατο. δια)γόντων γὸ σμ τῶν. διοταίραξεν ἡ η 
Ἥρα ὃ ϑάλασοταν, ὦ ἐχείμασεν “ὐἼ,ω. ᾧ ες: ἀνέμως διεὶς 
ρεν. ᾧ ὕτω τὸ τὸ Ἡραχλέυ; σχάφος τῇ ΤῊΝ Ἀ τῷ χκλι ὕδωνι! ἐχει- 
μάζετο. μαγγανείᾳ, δέ τοὶ χοηταιδιη ΦΡοτΕλ ϑ εἶν ἐπόιησε τὶν 
ὕπνον τῴ Διΐ, ᾽κἡ ἀφύτνωτεν ἀυτί; τ να μὴ ἐγ ̓γορὼν βοηθήση 
τῴ Ἡραχλε χειμαζομῆνῳ. μα ὅν Ὁ. μἷϑ τὸν ὕτιον ὁ Ζεὺς τὸ 
χατασχόνατσμαα δ᾿ εὐ ἐών: ἡ ΡΕ Ἴαὶ ψυτί ὕὅτως " δύο ἀχιωνας 

δήσας »ὐτῆς κπδι τὸὺς το Δ» ἘΡΕξ δὲ τος χεῖρας πέδας ἀλύ- 
τὸς. ἐχρέμχτεν «ὐτίω ἐκ τὸ ὥραν» τιαυρων αὐτία). 
Οὐτ μυϑικχὺς χαριέστερόν πως ληρϑσιν ), ὥασσερ Καὶ περὶ Τϑ' 

γόμε αὐτῶν προξίρηται οὖ τὼ τῷ Δισς. 



“οὗ Ἡ 

Γεοὶ τοὺ ὁ Ἥρας ὦ τῷ "Αργεν ἱδρύματο:. 
Τίω Ἥραν πολιδχιον ὁὶ ᾿Αργεῖοι ἀυτοῖς ἡγῶντο" αὶ διὰ τῦτο 

ἢ πανήγυθιν αὐτῇ τετοιγ μδόϊωυ ἢ ἦγον. ὁ 3) ὃ ἑορτὴς. τρὸ πος. ἄμα- 
ζα βοῶν; τὸ χρῶμα λδυκῶὼν" ἀπὸ δὲ ἑμάξης ἔδες Ἔ ἱέρξεδῳ 
ἘΠ} ὅτω δι ἥχειν ἄχρι τ γα. τὸ δὲ ἱερὸν, ἔξω τὸ ἄπεος" ὅπ 
ὦ τὸ αὐτῆς εἰδωλον ἴδρυτο" ὃ ὦ ψχαλίδα χαλχί αἰνεβ ἄσιταζεν" 
ἐπὸ μεταφορὰς τὴς χερόσης ψαλίδος τὸς τοίχας . Ε καϑαρὸν 
ἀποδειχγυύσης τὸ σῶμα " ἐκεὶ ἃ ἀήρ καϑαίρεε., εἰς ὃν ἀν ηγ0-- 
ρεῦ ται ἡ Ἥρα. 
Ἥχεν ὃν ποτε ὁ χρόνος Φέρων Ἔ ἑορτίυ). ὁ δὲ νόμος ἐπὸ ΤᾺ 

ε ΔΛ ᾿ Ι » 

βοῶ» ἐκ ὄντων ᾽ ἐχώλευεν" ἀν᾽ ἡ ἱέρεια. ὁ ἀπορίαν ἐσοφίσατο.. 
ε , ᾿ Φ Φ 

μήτηρ ὅσα νεανίσκων δύο. Βίτωνος ὦ Κλεοβῷ.. ἀντὶ βοὼν τῷ. 
ογήμ ματι “ἡυομδῥδύων. ἐπεὶ “τού τὸ «δα Τὶ βοῦν. οἷϑϑ τ παί- 
δων ἐγένετο,, στᾶσα εν, τὸ ἀγαλμαν μιοϑον ἀπήτει τὸ πον. 
καὶ ἔδωκεν. φασίν, ἡ ϑεὸς. ὑπνίθ. ἣν ὁ οαὐτὺς .. αὶ τὸ βίῳ τέρας. 
οἡνόμδιος. ταῦτα. δα ΥἿΜ ᾿Αργείων ἐθρυνλῶτο.. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ἬἩΡΑΚΛΕΌΟΣ: 

ἐν ι υἱος ἔργῳ. μῆ Διὸς. λόγῳ δὲ ᾿Α μφιτεύωνος- ὧκ. 
᾿ΑἈχμήνης. ἣν τὸς μύϑυς" καὶ γὺ ὁ Ζεέυς ὁμοιωϑ εἰς. 

ἢ δι κριποίοῤ: σεμεγγένετο τῇ Αν ὙρνυΑ καὶ ἐγεννήϑη δ Ηφα- 
τ ὃς ἃ τὲς μεγάλες ἐκχείνυς ἀϑλυς διήνυσε " πεοὶ ὧν λέ- 
ξομῶω. οπ᾿ οὐτϑ. δὲ πονλοὶ γεγόνασι. ὧν πορῶτος ᾧ ἔνδοξος ὁ 
Ὕλλος" ἐξ ὃ 5 καὶ ὁ ἠτῖν Λακεδαιμονίων βασιλεὶς, Ἡρακλεῖδαι λέ- 
γνονταλ" καὶ γὺ δ μόνον Δηϊάνε:ρα» » ὦ. Μεγάραν, ὡς δὲ μῦϑοις 
ἔγημῆην. οἰνλὸ καὶ Ὀμφάλην; ἃ ἑτέρας. μῷ) ϑάνατον δὲ εἰς ὅρα- 
γὸν ἀνελϑων.. Ὁ Διος. ὦ Ἥρας ϑυγατέρα, Ἥρην ἔγηρϑα ἣν ὅ΄ 
μῦθθ. Ὁ εὶς φησιν παρθένον ὄσσαν. Οινοχοθν. 

[Πρὼ τὸν τοι γῇ ὃν ὁ Ἡρανλῆς ἀϑλον χατορϑωσατο", Φονδυσαὰς 
τὸν ὦ Νεμέᾳ λέοντα . ὡς γεμιὸ μδμον τὴ αὶ ἀφανίζοντα τὲς οὐ “Ἄργει. 
τόσες" Μεμέα δὲ, ὄρθ. ω "ἰὴ ψὴ 

. 

Δόσπρον. ἀνελὼν Ὁ πευτηκοντακέφαλον Ὕδραν.. περὶ. δὲ τῆς: 
Ὕδρας ΜΌΝ ὅϑετοι! ὅτι θηδίον ἣν περὶ Ἵ Λέρνίω . ἔχον πεν τῇ , 
κοντὰ κεφαλάς" τὰς δὲ κεφαλὰς Ἑδω σφέων. ὃ θηρίον, ἐλϑων ὁ 
Ἡρακλῆς, ὦ ἀπέχτεινε. τεμνοιμέι "5. δὲ μιὰς κεφαλῆς, δύο. αν7] ὧὐ- 
τῆς παρεφύοντο "ὡς γίνεοσζ ἐπὶ σὲ: διπλάσιον ἑχα τὸν κεφαλάς ν᾽ 
Ἴόλαος δὲ ὁ ᾿Ιφικλέυς ̓  ἀδελφιδός ὧν τῷ Ἡρακλεῖ, γνϑς». τὸ το. 
ἐμηχανήτατο " καὶ πῦρ ἔφερε " ἃ ὃ τεμγομλδίω κεφαλίω ἐνεπίμιε: 
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ὥρα. χαὶ ὅτως Ἰοζυσεν ἀνελεῖν ἃ ὝὝδραν ὁ Ἡραχλῆς " Ἡσέοδος 
3) Ἀέγες τούτην ϑδυνηϑῦναα ὧκ τῇ τόματος ΤΨ Γιγάντων. 89- 
οὐυόεδυος δὲ εἰς Καλυδῶνα. ἃ ᾿Οἰνέως θυγατέρα Δηΐάνειραν ἐμνη- 
στεύτατο" ἃ διαπαλαίΐίσας ὑσὲρ Τβ γάμων ωὐτὴς «πρὸ; τὸν ᾿Α- 
χελῶον ἀπειχαοϑέντα ταΐρῳ., περιέχλασε τὸ ἕτερον Ῥ χεράτων " 
χὶ τὴν μἣο Δηϊάνειραν γαμεῖ " σὺ δὲ κέρας ᾿Αχελῷος Ἄαμβάνει, 
δὺς ὠντὶ τότε τὸ ὃ ᾿Αμαλϑείας. ᾿Αμαλϑθεία 5. ἣν ᾿Διμονίᾳ 
ϑυγάτῃρ», ἣ κέρας εἶχε τοαῖρα. τῦτο δ. ὡς Φερεχύδης φησὶ. δύα 
γάμιν εἶχε τοιχυτίμ, ὦτε ποτὸν" ἢ βρωτὸν, ὅπερ ἀν δυξαιτό τίς, 
παρέχειν ἀπονὸν. «ράτευες δὲ Ἡραχλῆς μὦῦ Καλυδωνίων., ἐπὶ 
Θεαστρωτές" καὶ πόλιν ἑλλων "Εφυραν, ἧς ἐβασίλόνε Φύλας, ᾿Ατυά. 
χῇ ἢ τῦτϑ ϑυγατοὶ σιωελϑωὼων, πατὴρ Ἰλητολέμυ γένεται. 
δυομδίων δὲ τότων., δωχόμδυο; «7... Ὄμε . χονδύλω παίτας, 
ἀπέκτεινεν "Ευνομον τὸν ᾿Αρχιτέλες παῖδα, ΚῪ πειρῶν διδόντιμ.. 
συγγενὴς δὲ ὅτος Ομέως. ᾧ ὁ μὴο πατὴρ τῇ ποιδὸς, ἀκυσίᾳ 
οἡνομδύα τὸ συμβεξηκότος, σιωεγνωμόνε,. Ἡραχλῆς δὲ κῦ τὸν 
γόμον. φυγὴν τὑπομιένειν ἡϑελε κα δὴ ἔγνω, τρὸς Κήδκα εἰς 
Τραχῆνα ἀπιέναι. ἀγὼν δὲ Δηϊάνειραν. εἰς ποταμὸν ᾿Ετηνον ἣΛ- 
εν" ὧν ᾧ καϑεζόμδυος ἹΝέσος ὁ Κέντκυρθο., τὲς παριόντας διε- 
πύόρϑμευε" μιοδὸν Ἀέγων «δα Θεῶν ταυτί Σ ποορεΐν εἰλη- 
φέναι διὰ τὸ δίκαι Θ. εὖ. αὐτὸς μδὺ ὃν Ἡρακλῆς τὸν ποταμὸν 
διέβη. Δηϊάνειραν δὲ μιοϑον αἰτηθεὶς 5 ἐπέτρεψεν ἔσω κομίζειν" 
ὁ δὲ, πορϑμδύων αὐτίω). ἐπεχ εἰρεε βιάζεοῦζ. ἡ δὲ εἰγα κραγ ὅσης 
οαἰοϑόμενθυ, ἐξελθόντα ἸΝέσον ἐτόξδνσεν εἰς ὁ χαρδίαν. ὁ δὲ, 
μένλων τελδυτῶν., ( ἄφυκτα γὸ τὰ ξἔλη τὸ Η Ῥαχλέως. ὡς χε- 
χεοισμῆνα τῷ ἰῷ ὃ Ὕδρας ) «οροσκαλεσαίμδυί(Θ. Δηϊάνειραν, εἷ- 
πεν" ἐγὼ μὲν διὰ σὲ τελδυτὼ 7), τῶῦτο δέ σοὶ χαφίζομαι φιλίας: 
ἐπιασαοῦς διυμάμδυον. τὸ δὲ ὃν, ἀγγεῖον πλῆρες ἀίματος ὧκ τὸ 
ἰυτῇ τρώματος. ἀπατήσας τόινων ἀυτίωὐ δέδωχε Ἀέγων “ εἴπερ 
Ἡρακλέα νοήσῃς ἑτέρας πόϑῳ χαταρεϑέντα, ἐπίχοισον τῶτο τοὺς 
ἱματίοις αὐτῶ, ὦ πρὸς σὲ πάλιν ἀντιτρέψεν ὃ πόϑον. ἡ δὲ, 
λαβᾶσα, ἐφύλαττε παρ᾽ ἑαυτῇ. διεξιων δὲ Ἡραχλὴς τί Δρερυότων 
χώραν, ὦ τροφῆς ἀπορῶν. σὺν τῷ παιδδὲ οὐτὰ Ὕλῳ, ὅνπερ ἐπ᾽ 
μῶν ἐβάσταζεν, αἀροτοιῶντα, Λεγόμδυον Θειοδάμαντα, ξυρεν, ὦ 
ἡτήσατο αὐτοὺ ὄϑναι ἀυτῷὼ ἄρτον. ὁ δὲ, ἐκ ἔδωκεν, ἀνπιὰὶ χαὶ 
ὕβεισε ὃ Ἡρακλέα. εἶτχα ὁ Ἡραχλῇς ἕνα ΥΜ ἀροτριώντων βοὼ» 
Ἄαρω», ἔσφαξε, χαὴ ἐϑοινήϑη 5. χαὶ ὁ ὑἱὸς αὐτὸ χῳ ωἰτός. ᾧ 
ἐχλήϑη διὰ τίωὐ οὐἰτίαν τωτίω Βυϑόινας, ἐπειδὴ ὅλον ἐϑοι- 

Ὦ ἀ γή ϑὴ 
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εὐήθη τὸν βϑν . ἔνϑεν αὐτὼ γέγονεν .ὦ Ὥρος τὰς. Φρύοπας πὸ- 
Ἄεμὸὺς ,. τὸ γὼ Θειοδάμαντος ἀνελ ϑλον τος εἰς Σ πόλω,ς "ὶ εἰ πόνος 
ὡς πολέμιος ἤ λθεν εἰς τὴν ΠΝ ἡ, λέγων αὗδα τὰ Ἔρα- 
κλέες, ἐξῆλθον χαὶ αὐτῶ" γενίκηκε πάντας ὁ Ἡραχλῆς: αὖθις. 
᾿ἐχεῖθεν ᾿Αἰγιμίῳ (ασιλεῖ πἰθωδηρδε Δυρκέων' Λαπίθαι γὺ πέδὶ᾽ 
“γῆς ὅρων Ὡρὸς αὐτὺν ἐπολέμεν, Κορώνῃ σρατηγνντος " ὃ δὲν πολίορ- 

κύρῆσος, ἐπεκαλέσατο Ἡραχλέα; (οηϑον ἐπὶ μέρει Ῥ γῆς- ζοη-. 
ϑήσας δ᾽ Ἡρακλῆς, ἀπέκτεινε. Κόρωνον μ᾿ ἄκων." ᾧ τὴν γῃμθ 
ἄπτάασαν ἐλδυϑέραν ἐποίητεν. ἀπέκτεινε. δὲ ὦ ᾿Αλλαγύραν «᾿ ἫΝ 
παίδων, βασιλέα Δρυόπων, ὡ. ̓Αποΐλωνος. τεμένει, Λαπίθων σῦμο-: 
μαχον. παφιόντα 5.) Ἴτωνα εἰς μονομαχίαν... φγέχαλείτο. σῷ τὸν 
Κύκνος ἃ "Άρεος ἃ Πελοπίας" συστὰς δὲ, ᾧ τῦτον ἐἰπέκτεινεν. 
ὡς δὲ εἰς “Ορχιομδιον ἢ: ἥκεν, ᾿Αμύντωρ ὁ (ασιλδιὶς ἐκ. ἄατε μεϑι. 
ὅπλων ἀυτὸν παριέναλΛ. κωλυόμῆμος δὲ παρελθεῖν, ἀν, τὔτον ἀπέν' 
χτεινεν. ος ' ' 

Ὕξερον δὲ ᾧ ᾿Ορκχαλίαν πορϑήσιανος . κ. τὴν. Ευρύτῃ ϑύγα- 
τέρα ᾿Ισλίω καλὴν ὅσαν ἄγοντος ; ὡς ἤκυστεν ἡ Δηϊάνεερα, ὃ -Ἡ-. 
ρακλέα αὐτὺὴς κράτεῖοδαι τῷ ἔρωτι , ἐπεχείσασα τῷ ἀΐ ματα τῇ 
Καεν τοζυρεε ὅπερ λαβῶᾶσα ἐτήρει. τιὶ Ἡραχλέως ἱμάτια, μὲ αὖ; ὃὲ- 
ράποντος Λίχα Ἴχῦτα ἀπέσταλχε. περὶ δὲ τὸ «Κήναιον ᾿Ευξοΐας 
ὃν ἀχρωτίθλον ϑύων ὁ Ἡραχλῆς Δὲ “χαριρήδια" σιτολίζεται τον. 
πεφαρμαχόυμδύον τῦτον χιτώνα" ὑφ' Ἢ δρασιτηϑίῳ ὦ τουρώδε:. Ἀρα- 
ΤῊΝΣ εἰς ἰῷ κυισμῷ πελάτῷ; “ρῶτον. ἐπὸ ὁ πέτρας ἃ Λέχαν ἐἰ- 
ας. ἃ ἀνελών . τὰ δὲ τόξα. ἀυτῷῇ Ἡρακλῆς τῷ. Φιλοκτήτῃ χα- 
τιλιμτσάγει᾽ ὡς τὰ πατρὸς Φιλοχτήτε ΕΙοίαντος τῇ τελδυτῇ α"-. 
τὸ ὐσϑργήσαντος. τὰ δὲ τύξα. ταῦτα ὁ Δυκόφρ δῶν Φη 51.» Ὅτι πα- 
μ8 ᾿Τάυτείρα Σχήθε βυκόλε Ίὲ ᾿Α μφετρύωνος Ἔσχεν Ἡρακχλῆς 5, ὅτε 
Τδύταρο: -κἡ τοξζόνεων τῦτον ἐδίδαξεν . ἄδλοι δὲ ᾿Ευρυτόν φασι δὲ- 
δαξαι τῦτον ἢ τξιχίω), ἢ Ῥαδάμανθυν τὸν Κρῆτα, πατρῷον τὰς 
τον γἡνόμδιον" μετὰ γὸ Ὁ ϑάγατον ᾿Αμφιτρύωνος ; Ῥαδάμανθυς 
εἰνελων Σ ἴδιον ἀδελφὸν φυγὼν ὁκ Κρήτης, χΧ εἰς ᾿ΩὩχαλέα Βοιω- 
Ί|ἀς ἔλθων, γαμε Ὁ ᾿Αλχμήνίω, τὴ ἢ Ἡρακλεῖ διδάσικεν ἢ τοξικήν. 

Καὶ ἄλλως. ὦ πεοὶ τὴς γεννήσεως ἀυτοὺῦ, ᾧ -διωτί 
τριξασσερος “Φοσηγορόυ θη. 

Ὁ Ἡρακλῆς τοιέσπερθο “γοσηγορόυῊ - ὅτι ᾿Αμφιτρύων ἐπὶ 
Τηλεβόας ἐπράτόυτεν . ἐκδικῆσαι ϑέλων τὰς ἰδελφεὲς ἧς αὐτῷ 
γεμαιχὸς ᾿ΑἈχμήῆήνης 9. αὶ Σ πατέρα" Οιτινες αὐτὲς διεχειρέσαντο 

δι᾿ αἰτίν τοιήνδε" Περσέως καὶ ̓ Ανδρομιάχης τέοταρες ἐγένοντο παὶ- 
δὲς " 



Ἦ χῦτ' 

δὲς" ᾿ΑἈχαῖος. Σ ϑένελος, Μήστωρ. "αὶ ᾿λεχτρύων, ὁ τὴς ᾿Αλχ- 
μῆνης πατῆρ. Περσέως δὲ τεθνηκότος χοινἢ Ἶ βασιλείδῃ εἶχ᾽ 

ὃ τοι" Μύστορθ. δὲ Θυγάτηρ Ἱτποθόη " ἣς γἡὐ ΤΙοσειδ γος ΓΠτε- 
ρέλας᾽ τὸ δὲ. Τηλεβόας. Φ Ταφος᾽ ἀτὸ μὴν ὃν τ Τάφε .. ἢ 
νῆσος Ὑάφος ἐκλήθη, μία ὅσα ΥΜ ᾿Εχινάδων.. ἣν κῶν . οἷπ᾿ 
οἰκμιφοτέρων δὲ Τάφιοι κὶ Τηλεβόνι ἐκλήθητν. ἐλ ὄντες ὃ». δι. 1 
Γτερέλν: παΐδες ταν ̓ αδα τὸ Ἤλεκχτ τρύωνος τὰ τὴς: μέμμης 
αὐτῶν Ἱπποϑθοης δῆ; ρρρτοι.. οσ' δὲ. ἐνέστη: ὁ ᾿λεχτρύων , αὐτόν τε 
ὃι Τηλεβόνι, καὶ τὲς ὑϊὲς ἀνλον" καὶ τὸς (ὃς τὸ ᾿Ηλεκτρύωνος 
ἐχεῖθεν ἀπήλαταν. «ρατευσαντος ὃν ἐπὶ τύ]υς τῷ ᾿Αμφιτρύωνος, 
ὁ Ζεὺς. τρεῖς ἑπτέρας εἰς μίῳ μεταβαλων» σιωεκάϑόυδε τὴ ̓ Αλχ- 
μήνη  χῷ δὲ δ αὐτὴν ἑαπέρὸῳ .. ὦ ̓ Αμφιτρύων πάλιν νογτήσιαςις 
καϑόσδε: τῇ γιωωκί. ἡ δὲ διδύμες ποῦλδας γεννᾷ. ὧν ἢ ν Δωὺς 
Ἡρακλέα, ὠν- δὲ ᾿Ὰ μφιτρύωνος ᾿φιχλέα" διὰ τὸο ἃ τρέσπερον 
ουτὸν καλϑσιν. Φασὶ δὲ" ἢ. Ἡρακλέα ᾿Αχελῴῳ ββονομα χῆσια τῷ 
ποταμῷ " ἐπεὶ ̓ χενῶος Μεταξὺ ἐέων ᾿Αἰτωλὼν 14) Κυρήτων.. 
ολαν ἸΑῚΣ χώρας ἀπετέμνε το 7. ποτε (δὴ τότοις 9 ποτὲ δὲ ἐκείνοις 

οτ τ εις" ἐφ᾽ ὦ ᾧ νεῖχθο ἢ ἣν ἐχατέροις ΐ Ἡραχλὴς ὃν ἔλϑων. " 
δι Σ ποταμὸν περιχλείσας 5. εἰς ἕν ῥεῦθρον γἡ μὲῳ ἐκβολίω ἀπέ- 
δωκε. τοῖς ̓ Αἰτωλοὶς ὃ. ἑχυτῶν γίῶ. . 14). τὴν ᾿Ομέως Δηϊάνεεροιν. 
ἔλαβὲν εἰς μιοϑδιαποδοσίαν . γήμας δὲ ἀυτίω Καὶ διάγων ον Κα- 
λυδῶν. Κα τῷ ᾿Ομεὸς. ὦ συμποσίῳ Κύαϑον, ὃ ᾿Ομέως ὁι)0- 
χύον. ᾿Αρχιτέλες δὲ πολδα; πλήξας χονδύλῳ, ἀνεῖλεν" ὅτι αὐτῷ. 
τὰ ποδόνιπτρα ὕδατα ἀγνοῶν ἐπὶ ΓΜ χειρὼν ἐπέχεεν. φόΐγων 
ὃν ἢ Φύνγον αὶ σιὼ τὴ γαμετῇ στελϑνύμδυος . ἀν χεν ὦ ᾿Ευήνῳ. 
ποτὸ μὼ τὸν Κάνταῦρον Νέσον ̓  ὡς ᾿Αρχίλοχος ἑστορεῖ. ἔπειτ 
"Ὁροϊ ὧν ἔφερε ὦ Ὕλλον τὸν ὑιον" Φ ἐλϑων. εἰς τὴν ΦΔιρυοπίν . 
( ολησοικὸν δὲ τὸ ἔϑνος, ὁμορῶν τοῖς Μηλισῶσιν) τὸ παιδὸς πεῖς 
νῶντος γ.) τϑ ταδαγωγϑᾷ Δίχα ἀπολιμπαγορλίε . σιωτυχὼν Ἰὼ 
Θεοδάμαντι». ἡτεῦτο ὁλίγίω τροφήν." ὁ δὲ ἰἀ«κ ἐδίδω.. ὀρ)γιοϑ᾽εἰς 
δὲ ὁ Ἡρακλῆς . Τὶ ἀτοαπτάτας αὐτῇ ἐνὰ βοῶν, ϑύσας ἐυω- 
χεῖτο. ὃ ̓δὲ ΠΕ ΚΗΝΝ ἐλϑὼων εἰς τὴν Τ Διυύτων πόλιν ᾿ ἐξὴ- 

“υ αὐτὰς καδ' Ἡρακλέυε" ὦ εἰς τοταυτὴν ἀνάγχίω χὰτέσ᾽ τὴ δ 
Ἡραχλῦῆες. ὡς οὐδ Ὁ γυυνῖχα Δηϊάνειραν χαϑοπλήσσυλ' ὥστε δὴ ἢ 
τρωδ ναί φασι ἀὐὴὴν ΜΕ μαζόν. τοεῤιγενόμδυο: δὲ αὐτῶν, καὶ 
ἀνελὼν Σ Θειοδάραντα, νεὸ ἐξα το τὸν τότ ὑὸν ὝΔαν " χῳ) Τὸ 
πὸν δὲ ἔϑνος διὰ τὴν λῃττείαν μετῴχησε τὐδὶ Τραχῆνα « τὴν Θεσ- 
σαλικίω) πόλιν. ἃ "Οιτίω τὸ ὅρο; παρὸ: τοῖς ὅλοις τῆς Φωχ δος» 

ὩῊ; ὦ. ἦγῳ: 
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ἶγα τὴ τοολλλῇ .}] γϑρώπων ἐπιμιξίᾳ τὸ λῃηστιιχδ ἤϑις ἀπά- 
᾿γωντολ" τότων δὲ ᾧ Καλλέμαχος μέμνηται. 

Καὶ ἀΐλως «δὲ τοῦ ᾿Αχελῴου » ἢ τοῦ Ἰὴς ̓ Αμαλϑείας 
Μέρατος ς ἴὰ τὴς καύσεως οἐυτοῦ. 

᾿Αχελῷος. λέγεται ὅτι κἈαοῦ εἰς τὸ ὀριτερὸν κέρας, ὑφ᾽ Ἥρα-- 
χλέες» τὸ τὴς ᾿Αμαλϑείας, κέρας αντέδωχε, δι᾿ ἃ πὰν ἄγνα ον. 
ἐχορηγεῖτο τῷ χρήζοντι. τῦτο δὲ ὧι τῇ μύϑων ϑεραπϑυτοὶ πρὸς 
ἀλήθειαν συμριβάζοντες, τοι τόν τι Φασὶν αἰνίττεοχ" Ἡρακλῆς 
δυεργετεῖν εἰδὼς τὸς ὁποίποτε γῆς . εἶτα ᾧ τὸν ποτα μοῦν τὸ Τὸν 
μαθὼν τολημμεςῶς ῥέοντα» γ᾽ ταῖς καμπαὴς πονγιίω) τῆς ᾿Αἰτὼ- 
λικῆς αὐοτεμνόμδυον., ῷ ὅτως οἰδικᾶντα, , οἰ δαχωώμασί τισὶ καὴ 
διώρυξι. ῷ διοχετείως ἰυτὸν ἐβιάτατο. ἡ σὐοστρέψ, ας Φ ῥέειν 
σωφρόνως: ποιήτας : ἐφέψυξε τίω γὴν », Ἀσ) εἰς ἀγα οποίον ἐὺ- 
χρης ίαν μετήγαγε σὸ ὴ ὁ τὸ 540 ἐς ἐγχωρίοις ἐπαξιτ' τερον χέρας τῦ- 
ποταμδ. τὴν ἄτας τὸν 'χαμτίω δηλαδὴ τὴν, ὡς εὐ πεν» αἰτέρα νον 
ὦ σχληραν τοὺς ἐκεῖ, εἰς μωλϑακίω ὁ δον ἀντιπιαρέσ τσ δεξιό- 
γητὰ .. ὦ ταῦ τὰ εἰσι τὰ κέρατα δ ᾿Αχελῴμ. τό 5. τε δίαιον ; ἬΜΑΣ 
χαταπ νη ΣῈ». χ τὸ πδτοποιὸν. τῦ οἰντ δοῖεν. δὴ ᾧ ἢ Ἡρικλῆς 
δϑεργ ἐτὴς ἔγνωσται" τὰς γάρ τοι Μ᾽ ποτὺ μίων ῥείϑρων χαμπαν, 
κέρατα ἐκύάϊλϑν ὧι παλαιόν" ᾧ διὰ τῦτο Ταυροχράνες ἊΣ χερασφύ- 
εὃς ἐτύπϑν αὐτὔς " αὶ ὅτω μὴν τινες πεοὶ τ γυ τὸν ᾿Αχελον. 

“ΕἼεροι δὲ αὐτὸν μ ἀφῆκαν ὅποι βύλοιτο ἐέειν, τὸ δὲ τὸς ᾽Δ- 
μοιλθείας μόνον χέρας τὸ δδαιμον ἐν. λύγῳ ἐσθτο᾿ κα τὺ αὐῤφόθι: 
τὸ μύϑι τοσὃν ἐχϑεραπόύοντες., ἱξ ορᾶσι γεοὺν τω ᾿Ἀμδλιϑέλεν 
γενέοσί κερδαλέαν, ἐμποοιχίαὶ, τὸ πολὺ ἡ ἐμτολῆς. ἐντιϑ σαν 
χέφξατι». ὃ δια τῦτο ᾿Αμαλϑείας χέρας ἐφημίζετο. πἌΒτΌποιον κὴ 
βιωφελές.. ἐπεὶ δὲ ὁ Ἡρακλῆς ἀφελόμδοος. ἀυτο πλῆρες τὸ ἐγ 
κευμδῦν κέρατος, ᾧ χρησιάμδιος ἔζησε “)ὸς τρυφὴν . λόγος ἐν-' 
τόνϑεν διεδόθη τ᾽ Ἐος.9 ὡς ἄρα, τῷ Ἡραχλε τὸ Τὶ ᾿Αιμαλϑ εέαξ: 
χέρας ἐκθλύζε, πὸν ἀγαθόν" καὶ τὸ τῆς μυϑιχῆς αἰγὸς τὴς ὅρεε 
ψαμένης τὸν ᾿Αησίοχον Δία, ἀδλὼ τὸ ὑρὴς ῥησ εἰσὴς γραός. ἀλ- 
λοι δὲ τὸ τῆς ᾿Αμαλϑείας κέρας ἰδ ὅπερ ξυ ἔχεν τὰ ἣν τον. 
Ἡρακλέα, τὸ σχληρόν φασι. τὴς διαίτης ἐχείνω. Φ τὸν τοτὲ χαὶ 
εἰρετὴν βίον αἀινίττεοῦζ, ὁτηνίκα ἡμίγυμνος τεδιϊων ᾧ ἐχκαϑαί- 
μὼν χακίας τίω γίῷ » ὃ μαλϑθαχὼς εἶχέν, ἀννοα σκληρότερον: 
τοῖς Φαύλοις προσεφέρετο. 

ΓΠερὶ τὴς Ἄεοντῆς. 

Τίω Δλεοντὴν ἃ γὺ μόνω, τὸ Λέοντος, ὅνπερ. ἀνεἶλεν» ἐδέδυτο" 
-:» στὶς 



Ἔν Ὁ" 

ῚΤ 712 
᾿ ᾽» ἣ 2 

ὅστις ὧν Νεμέχ τῇ χώρᾳ ἣν τϑ "Αργς.. ὡς εἴρηται, ἄτρωτος 
ὩΣ ᾿ς 3 “: : ͵ 

σιδήρῳ. ἔχ (ολαὶς παντοίαις: ὃν Ἡροχλῆς: συνϑλα ἰσὰς ἴ ὀἐκείαλς 
χερσὶ, σχεῖσαστηθίῳ. τῷ τῦτϑ δέρωλτι ἐγίον το, ὡς ἔνδοξον ἐρ- 
7.ον πεποιήχως. τὸ τοίνιω τὴς Δμαλθϑείας κέρας ἣν. ἡ ἀμάλ- 
ὅαχος τογὸς πὸνες οντιτυπίω τὰ ἥρωος. 

ΠΙὼς νοητίον τί τῷ ἩραχἈέως πυράν. 
Ὅτε μέντοι ἐμελέτησεν διχϑρεὴν. οἰναπεροδδεὸς ασὸ γυυακος Ε 

Φ σπιατραφάιδιος . καὶ ἱμάτια πὐξλεβάνγννετν ϑάλποντα" ναὶ ἐχέ- 
τι ὩΡος. ψῦχϑθ. ἐγυμνάζετο, ἀννν ἐπαλφϑη, " ὑϑεμαλάχθη 

Ὅρος τρυφὴν ἀτοχλίναξ . καταχύλεὶ ὃ λόγος τὸν ἥρωα. τίω ἐκ 
τῆς πεῤιβολὴς ϑάλψιν εἰς τυραν «(υτῴ ὑσαγώψας. ᾿ 

᾿ΑΚλο; δέ τι λόγος Διβυχόν τ’ χρϑὶ δίον πάμφορον ». ἐοιχὸ: 
βοσς κέρατι ἣν τὸ ἡ μὰ ἐχτίϑετωι, ἢ εἰς κτῆμα γγιωλαχί τιν: 
᾿Αμαλϑείᾳ δίϑωσιν “ ὅπερ δι τὸ καρπϑ παντός. εἰς πονλαπλά- 
στον δοτικὸν ε). ὁ μῦϑθ. εἰς βόειον κέρας. μεταλαβων., τὰ 
ΑΣρυνλύμδθα. αἰδὲ αὐτὰ παραδίδωσιν. εἰ δέ τι παραπήλυυτεν ἀγώ- 
Ὅν τὸ τοιύτο κέρα τος. ὦ ὁ Ἡραχλῆς.. ὅτε εἰς. Διβύϊω ἀπεδή- 
μῆσε, λέγοι]ο. ἂν ὅτ μετοῶνγαλ τῷ Ἡρακλεῖ τὸ τοιύτα τὴς ᾿Δτ 
μαλϑείας κέρατος ι Ἴωῦτα (ἣν) εἰς. τοῦτον ἱκανῶς », ἡμὰς τὸ 
Ἀν Ἧ ̓Α χελῷον ἐπὶ τὸ τοιχῦτα ὅίον τ Ῥασύραντος ῥδυματος ἱ 
εὐπωρμδω δὲ 14) αἴδὸ. τὸ φρρορῥηθέντος. ὝΛλα τίνα. τρόπον αὐτὸν ὁ, 
Ἡρακλῆς ἀπώλεσεν. 

Περὶ τὴς ἁρπαγῆς τοὺ Ὕλα. 
Μετὰ τῆς ̓Αργὃς εἰς Κόλχ ὅς, στω; Ἰάσονι, πλέων ὁ Ἡραχλῆεν 

ἐν Κίῳ τῇ πόλε: ξελθων » ̓ ἃὲ πέμψας. τὸν ἐρώ ὄνον «7]Δ Ὕλαν: 
ὕδωρ ἀντλῆσαι. αὐδιέιδυεν ἀυτόν. τὸ δὲ ὑδρδυομδύα αὐτο, Νυμ- 
φῶν ἑρπαοδέντος, Ἡρα ιχλὴς πολὺν χρόνον ἐζήτει, ν᾿ δὲν ἤνυ-: 
σεν. ὕςερον δὲ ασό 7ινο: αἰϑθερίας φωνῆς ἤχεσε . παθεὴς τῦν- δ᾽ 
παρόντα, . χα) μάτίω καλεῖς ὃ ᾧ εἰς παροιμίαν ἐλήφθη.» ἐπὲ 

μάτίω Ὡροσδοχέγτων . : 
ΠΕεω ΤῊ ΣΊυμφαλίδων ὀρνίϑων.. 

ἽΒερὶ δὲ ΤῊ Στυμφαλίδων ὀρνίϑων τάδε σρυνλοῦται" ἐν ᾿Αρ- 
καδίᾳ Στ ὑμφαλος πόλις ὄδιν, ὅπῃ χα τις λίμνη Στυμφαλὶς 
καλυιδύη᾽ ἐν ἢ ὀρνενδές τες πλάττονταλ σιδηρόπτεροι γήχεσς ὃ 1: 

λαον ἐνοχ,λ δ ὗσαι; ὧΐ τινες Ἰὲς “ροσ ιόν τὰς τοξόνεται, τοὶς ἑχω- 
τῶν πτεροῖς ἀπέκτεινον. ταύτας δ χ. ἠδύνατο ἐ τώσαονζ Ἡρακλῆς» 
εὐ μὴ κοόταλον χαλκῆν ψόφον ποιῶν ἐφόξησε. χα σι δὲ αν τοῖς᾿ 
αὶ Τλωΐδας ., δια τὸ οὖ τῇ Δέμνῃ νήχεῦῦζ.. Μνασέας 3) τὸς Ἐτυμ- 

ῶ-- 



214 Η 
: ν᾽ ἡ .- ἢ Γ Ὶ 

φαλίδας φησὶ ϑυχατέρας οἡὐέοῦς Στυμφάλι 7ενὸς ἥρωος. καὶ ρ6- 
Ὰ ,. ᾿ " ,, ᾽ ζ. 

"θΘ. γωμυκὸς, ἃς ἀνελεῖν ὃ Ἡρακλέα, ὁτι αὶ «ροσεδέξαντο 
ΦΝ [ -ϑῷ , ῇ ᾿ ᾿ δι .ιν Ι ᾿ “ ᾽ 

αὐτὸν, οἶδα ὀδξένισαν 1ὲς Μολίονας. ὁ 5. Φερεχύδης καὶ γιωαϊκάς 
᾿ .». ν᾽ ». Ὁ 3 ε 

φησιν, ἀνκλ᾽ ὀρνιῦας 6) ᾧ ἀναιρεσῆναα. σὸ Ἡρακλέες, πλατα- 
ἊΦ φ Ἁ Ὁ 9. [] 9 “» 

γῆς δοθείσης αὐτῷ ΄«ρὸς τὸ κτυπεὴν ᾧ ἐχφοβεὴν αὐτύς" τίω 5, 
, Ἁ ὶ ἜΣ ΜῊ 9 Ν Ὁ 

Στυμφαλίδα λέων φασὶ. διὰ ββερέϑρων ἐκδοθεῖσιαν ξηρανθῆναι. 
ΠΕΡ ΤὮ Γηρυονείων βοῶν. 

» “ἃ ἃ Ὁ ᾽ ; Ι ΝΜ » [ 5 δὲν.“ 

Τὰ 5) πεοὶ τῆς: εἰς τὰς Γηρυόνυ. (ὃς; ἀποδημίας αὐτῷ ὑτὼς 
γ2, ἅε Ὁ ᾿ ’ “ “ΦΝ Π Ἐν πω ἢ 
ἔχε" Ἡραχλὴς ἀφικόμϑηος ἕνεκα τῷ τὸς ἵ ηρυόνῃ βὲς ἐλάσαι, τέρμα 
-- 9 Ν “ 9 ͵ 9 .“. 

Ὁ δύτραφων βοὼν εἰς Ἑλλάδα ὀισόμδυος" καὶ τῷ Λίγυϊ χωλυθεὶς.. 
κω ο ἌΣ ῃ τ, ἢ Ων χὰ ΤῸ 

εἰἶφ᾽ δ᾽ καὶ ὁ Λίγυες ἐπωνομάοδησαν , Ἰυξατο τῴ πατοὶ Διὲ ἐτα- 
μῦναι. ᾧ γὰ αὐτὸν πὰν ἀμιωτήριον ζέλος . ὡς δι μῦϑοι, ἐπέ-. 

πον ἐν ν ͵ ; , πο. ἄχ τὸ λιπεν᾽ ὁ 5: ἀναγαγὼν νεφέλίω, λίϑες. ἄνωθεν ὑσεν" δ, ὧν ἃ 
λ ,. Φ λ , Χο Ὁ ’ ' ὦ 

τὸ λίϑιηον πέδον μεταξὺ Μαοτξαλίας καὶ Ῥηγένης », μεστὸν χξ:003 
πληϑὼν λίθων μυϑένετωι. ᾧ ὕὅτω; ἀφεϑεῖς, εἰς ᾿Ερύϑειαν ἀπέ- 

Ν Ὁ ’ Ὶ ΔΉ»; Α Ἷ Υ 

πλόυσε νῆσον τῷ 1 ηρυόνΒ εξ τὸ ᾿Ατλαντίχον. ζέλαγος βθτρό- 
Φον ὅσαν κα ἀδικητον τοὶς ἀΐλοῖς διοὺὴ τὸ ἐκείν κακόξειον. μυθέυε- 
τῶι 5. ὁ Ἰηρυόνης τοιχέφαλος καὶ « ἀόπτερος. Στησίχορος ὃ. καὶ ἕξ. 

- ν »" 9 Ὶ εἰ ΄ 9 ᾽ “ , ὅ 
χεῖρας Φησὶν ἔχειν αἀυτὸν, καὶ ἐξ πόδας. ἀπ᾿ ὁμῶς ὁ πελώξιος. 
ῷ Ὁ ῃ [ ᾿ ͵ Ὁ ᾿ “ ε 

Ηραχλῆς εἰς αὑτὸν πλῶσας χαλχῶ. λέβητι... ὥς: φησιν ὁ ᾽᾿Ευ- ἥρ; ᾿ 
ΦΟΘΙΩΥ 5 ; [ 

: , Ὁ ᾽ 3 δὴ 

Χαλχεὴ ἀχάτῳ βεπλυθέος ΦῈ ᾿Ερυϑείας. 
φ ᾿ τ ὦ “ 9 [ - 

δμόιως χαὶ ὁ ᾿Εφέσιος ᾿Αλέξανδρος 
2. ! [- 

Χαλχείῳ 5) λέβητι. μέγαν διενηξατο. πόντον. 
εἰ ὑτὸν Ν Ἂ ϑ ἣν κ' "ὌΟ θ "δ Ἃ ᾿ Κ Θέ, ᾽ χ, τ ᾿ 

αὶ Ὁ ἀὐυτᾷ. κύνα ᾿"Ορθον ἀδελφὸν Κερβέρα. ἀποκχτείνας 5. τὶς 
,» Ὁ“ , ᾿Υ ε δ ὥΥᾺ: 

Γηρυογείες ἀπήλασε βῦς. τάχα δὲ ὁ μἣὐ ῥηθες λέβης, πλόιε 
ΤΩ π- “-- ς ᾿ ἶψλ εὐ ν κϑ 

εἶδος ἣν 0 ᾧ ᾧ ὁ ληστρικὸς Ἀέμιβος. ἔοιχε παρηχεοῦϊ » ἈΝ πα- 
ρωνομασίαν τινά. τὸ δὲ τύτε χαάλκέον συγ ροτησίν τώ χαλχ 

.ὉΦ ιν φ ν φ γ, - ͵ 

δηλοῖ ἐπ᾽ ἀυτῶ., ὡς εἴγε τυχὸν χαλκέμβολον ἣν. ἣ παράσημα 
« - 9 » τ" “ Α ἐ 

τινα, ὧξ εἰχος.» ὅπ τοιάυτης εἶχεν ὕλη: περὶ τὰ νῷ “ὐρύμναν 5 
ἤ κν “ΦὩρῶραν.. παραπλέων ὅ᾽ τὰς τύπες Χαρύξδεω: τε ᾧ Σχυλ- 
λης Αἰ ΥἿΜ βοῶν, ἀπώλετεν ἀντόϑι τινὰς ὧξ φυτῶν. ᾧ ἄνα- 

Γ ι Ἵ ΒΕῚ " ζ ᾽ 

καδάλῥει. Ὁ τύπον περὶ. τὸ 'Ῥηγιόν. τισὶ μηχονοὶς " ὁϑὲν ἃ ἐμυ- 
αἰδύσαντο τίω Φκχύνλαν ἀὐτὸν ἀνελεῖν. ᾧσρκυς 5᾽, ἥτοι ἡ. θάλατσ- 
σὰ. Ὁ᾽ τάυτης πατὴρ; ἡ γὺ Θάλαοσα δυορχερὴ ταύτῃ ἑποίξι, Λαμ- 

ἫΝ ΠΝ ͵ Ν ) ᾽ ἢ Ν Ι ΙΕ ͵ Ὁ πάσιν ἀυτίω πάλιν ἀνεζώωσεν, ἢ κινήσεσι. ὦ χιριοις πάλιν Τὶ 
Φ.,. 90. 4 ἤ 9 τ ΑΒΕ ς 

ὑφ᾽ Ἡρακλέος ἀναχάϑαρσιν. ὦ τὸ μηχάνημα. ἡ. ϑάδανσα χέα- 
͵ 

! ᾽ Ν. 9. 

σα», (Δετέσρεψψεν εἰς ἃ, ἀῤχοίαν δυρχέρειαν. ΝΣ 



Η 21ς 
Ἰστίον 5. ὅτι ὁ ̓Αῤῥιανὸς δοξάζω» Σ Τύδιον Ἡρακλέα τοῖς 

“πε τὸ Γάδειρα τόποις ἐπιφοιτῆστοαι. (συμειᾶνται γὸ οἱ παλαιοὶ. 
πονλὲς »δυέουι Ῥρακλέας; λ λέγε: οὐ θτν, Ἀν, ΖῸ Ἀογο ποιὸν Ἑκα- 
τοῖον. ὁ Γηρυόγης» ἐφ᾽ ὃν ὃ ᾿Αργεῖος Ἡραχλῆς τ΄ ᾿Ευρυϑέω: 
ἐστιλη» δέν τὶ “ροσήχε: τὴ γῇ ΤΩ Ἴβήρων, ἢγ.5» ὃ κΧ ἣν οξ 
Ἰβηείας, εἰϑηνὰὶ Υ̓ ἡπείρα Ζ περὶ ᾿Αμωρακίαν ᾿ βασιλόνς ἐγ ένε- 

το. ἢ ὁκ ὃ ἡπείρδ τάυτης ἀπγλαάσεν ὁ Ἡρακλῆς τὰς βὺς . δδὲ 
τῦτο “φαῦλον ἀϑλον τισέμδυος. διδα δὲ, φησὶν, ἐγὼ καὶ εἰς τῶτο 
ἔτι. τἰὼ ἥπειρον ταυτὴην ἐυξοτον, ὦ, βὃς τρέφυσαν καλλίστας" καὶ 
ταῦτα μἣ ΤΩ: 

Τρεοὶ τοὺ Κερβέρου. 
'Ῥωνίὴν δὲ καὶ περὶ τὸ προβρην ἐντὸς ὍὌρθϑα ἀδελφὴ λέγω δὴ 

τὸ Κερβέρε. Κοζέῳ τῷ τῇ “Αδὲ χυνὲ, κυνὸς μδὺ κεφαλὶς Τρο- 
σάπτυσι “τρεῖς ». ραν 3 Φροσσ λάττυσι δράκοντος ἰεκι δὲ νώτᾷ 
“ροσφυείσας ὄφεων κεφαλάς : τὔτον “ψεκροφύλακα ων “Λὸδυ φασὺ 
κατατεσ πο “χαλχεόφωνον ὄντα " ὃν ὁ μεγαλοφρων Ἡρακλὴς ςἄ- 
λεὶς ὑσὸ ΕἸὉρυοϑως οἰναίξαι; φὡροσέχε τῷ ᾿Αχέρωνι ὁ ὃς. πῇ νὸ 
Δδυ ποταμός. ἰδὼν δὲ αἰχερωΐδα, , δ κὶ Ἀδίχίω καλυρδήϊω Ἶ 
ἐκ ὃ ἀὐφυΐας θαυμάσας τὸ δένδρον » ἐςεφαγνώϑη » τῷ Ὁ βὰν 
ἅμα τῷ Κερθέρω" ἣν τινὰ ᾿ὼ τῷ ἡλίῳ ἔδειξεν. ὡς ἄκαρπος δ: ἢ 
᾿Αχερωὶς, τῷ “Αδὴ ἀνάκειται" διὸ ἐ πίω ᾧ ἀάγειροι Σ ἃ ΓΠερ- 
σεφόνης πληρῶσι λειμῶνα. ἀνελκόμῆἮνος δὲ ὁ χοιἈκεόφωνος κύων, 
γα λυττήσας., δεινὸν Ὁ τω ΤΙοντικίω Ἡράκλεναν ἔβαλε σ-ίε-- 
λον ὃν δεξαμένη ἡ. γὴ ἀυτόϑι βλάβος ἐφύτευσε τὸ αἀκόνιτον : 
ὄνομα δὲ δηλητηρία ΦαρμάχΒ τότα ὕδι, Ὡρὸς ὃ ἐκ ἐς! κονίσα- 
οὗν κα ὅιον παλαϊοζ, ἐντιπαλαμήσαρσ. διὰ τῦτο δὲ ἢ ἀπκό- 
γτον λέγεται ». διογεὶ ἀχαταποόλαιστον : λέγϑσι δὲ ᾧ ὅτι τὸ 
ἀχόνιτον' πάλαι εδὸ ἀσινὲς ἣν" ὕστερον δὲ καχὸν τι γέγονε φάρ- 
μάκον. διοὶ τὸν ἰὸν, ὃς τῷ ἔχ δνῶν ἀτοσταξας, αἱ ἢ τὰ Κερβέ- 
Ρϑ κεφαλῆς ἐχπεφύκασν . ἔβλαψε ἡ ἢ πόαν. ᾧ τάχα τις ἀτ:ἐς- 
ζόμδοος “ρος τὸν μαὖϑον, χα) τὸν Ἡράχλετον τὃ τὸν ἄϑλον κάτῳ 
(άλλων, ἔτι 3, καὶ τὸν μὗϑον. ἐρεῖ μηδὲν ἀγαϑὸν τὸν Ἡρακλῆ 
ἐγταῦϑα κατα φράξαο " ἐ γὺ τοσϑτον ἀνθρώποις ε εἴ} πῆμα τὸν 
Κέρβερον κατ μένοντι 5 ὅσον ἄνω γδυό δον ᾿ σύτε γὸ νεχροὶς 
ἐνεχάδητο , ἃς ᾧ ἐκ ἔς! δὲς ϑ'ανεῖν. ἄνω δ᾽ φανεὶς. ὦ τὸ ἀκό- 
γίτον ἐχφήνας. κακὸν μέγα τοὶς Εἴ] ἐήδετο. 4) ὁ τὴν τᾷ 
Κερίβέρυ ἀναγωγῖο), εἰς Θηήξζας ἐλθων ὁ Ἡρακλῆς, Δύχον Θη- 
βὼν βασιλεύοντοι, , καὶ βιαζόμδνον Μεγάραν ἃ Κρέοντος μῆν ϑυγα» 

τία 



φιό 15] 
φ Φ “δ 6 ᾿ ͵ Γ ΔΝ . 7 "3 :, 

σίρα . γιωῦῶχα 5᾽ Ἡραχλέω;, τοξώνσας ἀνεῖλε. μανίᾳ δὲ συΐχε- 

ϑεὶς, τὴ ὃ “Ἥρας ὀργῇ. αὶ Ὁ ἰδίρν. γωμαῖκα ὁ Μεγάραν, ᾧ τὲς 

σίοσαρας αὐ τὴς παῖδας, Ονΐτην. Θηρέμμωαχο». Δημοκόονται, τοξ 4)- 

σὰς, ἀνεῖλεν. ὁ 5' Πίνδαρος ὀκτὼ Ἀέγει τσαϊδὰς Νίεγάρας. ἄγεΞ 
λῶν Ἡραχλέα. ἕτεροι δὲ. καὶ δύο ὑὸς ᾿Ιφικλέως τὸ ἀδελφῦ, σωδ 
τοῖς τε Μεγάρας πωτὶ Ἀέγϑσιν ἀνελῶν. Ὁ ς ᾿ 

Πεοὶ δὲ Θ χρυτῶν μήλων ταῦτκ Ἀέγεταλ " γυμαυϊχές τινες 
ἦσαν Ἑ στερίδες καλϑεῦδοσι., διὰ πὸ ἑαστέρας ἐπιφαίνεο ἴ 9. ἢ ἀπὸ 
τὸἮ ὦ τῇ Ἑατερία κατοικεῖν. Φόρχε καὶ Κητῶς. ϑυγνατέρες. . 'τῶὴε 
“κις δὲ ἣν μῆλα χρυτὰ ἐπὶ μηλέας, ἣν ἐφύλαοσε Δράκων» ὃ χαὶ 
Λάδων ὀνομαζόμδυος " ἐφ᾽ ἃ μῆλα Ἡρακλῆς ἐστρατεύσατο. τῶτο δὲ 

χατά τινας" ᾿Αγροίτις δὲ οὐ τεϊῳ Νιβυκὼν φησι. μὴ μῆλα Ἐῇ, 
ἀκκὰ «ρόξατα κάνλισιτι . ἃ χρυσὰ ὠιομάνϑη᾽ ἔχεν δὲ Ἴχὺ τῷ 
ποιμένα. ἄγφιον, ὃν, διὰ τὸ ἀνήμερον, δράκοντα: ἐκάλεν. Φερεκύδης 
δὲ ὦν δεχάτω, ὃ Ἥρας φησὶ γαμειρδοῆς τῴ Δι, Σ᾽ γὼ ἀνάδεν 
δωκέναι οὐ τῷ ᾿Ωκεανὼ μῆλα χιυσὰ, ἢ μηλέας χρυσῶν καρπὸν 
Φεράσας " φυλάττειν δὲ αὐτὸ Δράκοντα τὶν Τύφωνος. καὶ Ἔχ ἰδνηξῷ 

ἔχοντα κεφαλὰς ἔκατον» χα) Φωνας παντύιας “ ἃ ὅτι αἱ νύμφαι 

αἱ Διὸς καὶ Θέμιδος δικῦσαι εὖ “τηλαίΐω πορὸς τὸν ᾿Η φαδανὸν ιὑτέ- 
ϑεντο Ἡραχλε ἀπορῶντι . μαθεῖν αὖοο Νιηρέω; πὸ ἂν εἴη τι 
“ζρυσὰ μῆλα. ὡς δὲ σαυελύφϑη ὁ Νηρεὺς ὑπὸ Ἡρακλέος βίᾳ, 
κορῶτον μὴ μετα μορφύρδυος εἰς ὕδωρ ᾧ᾽ πῦρ. τὸ δὲ τελδυταῖον 
εἰς ὃ παλαιὰν κατας ἐς μορφίω, ἐδήλωσε αἰδὶ Μ᾽ μήλων. πο- 

εδυόμδι Θ. δὲ ἐπὶ τὰ μῆλα ὃ Ἡρακλῆς, Ὡρωῶτὸν μὴν ἀφικνᾶται 

εἰς Ταρτησόν" ἐχέέϑεν δ᾽ εἰς Διβύϊω, ἀφικόμενος, ἀναιρεῦ ᾿Ανταῖον 
πὲὶν Τιοσειδῶνος. ὑβοιςία ὄντα  εἶτκ ἀφικνᾶται ἐπὶ Νεῖλον εἰς 

Μέμφιν. «-Ἶϑο, Βύσιραν τὸν ΓΙοσειδῶνος ἃ αὐτόν τε ἀναλρεῷ ὦ 

τὶν παῖδα ᾿Αφιδάμαντα., ὦ τὸν κύρυχα Χάλβην. 2 χαὶ τῆς ὁπάο- 
νας οἷϑο Ἰὼ βωμὼ τὰ Διος. ἔνϑα ὀϊξενοκτόνων. εἰς, Θήβας δ᾽ 
ἐχεῦῆῖϑεν πορδυϑδείς., ᾧ διὰ ΤΨ'Ἕ ὁρὼν εἰς ὁ ἔξω δΔιβύϊω.. πονκὰ 

ΧΤ τίου ἔρημον θηοία τοξδύων ἀναμρεῖ. καθήρας δὲ τίου Διβύϊω, 

ἐφικνεῖτωι εἰς Ὁ ἔξω κειμδύίω ϑάλαοταν" ὦ λαβὼν δέπας χρυ“ 
σὸν «να ἡλίε, διαββαίΐνεε εὖ αὐτῷ εἰς Πέργίω, διά τε ὃ ἐξῶ 

.ὉΦ [ ᾿ ᾿ ΦῈ "ἢ “» Υ͂ 

γὴς ἃ ϑαλάοτης ὦ διὼ τῷ ᾿Ωχεανῇ πλέων. 
Ἡρακλῆς ἀποχτείνε: τὸν τοῦ ΠΠρομηϑέως ἧπαρ 

ἐοϑιίοντα ἀετόν. 
Ἐπελϑων δὲ εἰς Τπρομηϑέα, ᾧ ὀφθεὶς ὧδ᾽ αὐτῶ 9. ὀικτείξεν 

ἐκετίυοντις " ἃ τὸν ἀετὶν, ὃς ἀυτὸ πὸ ἧπαρ ἤοϑιεν, ἀποκτείνε: τῦ- 
ξέυ- 
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ξωσὰς προσπετώ δ)» τῷ ΤΠΟμηϑ οἷ. ὧτι δὲ τύτϑ [ρομηϑόις, 
μὴ ἀπιέναι ἐπὶ τὸ οὗλα ὑσοτίσεταλ" ἐλθόντα δὲ «ϑρὸς “ἃ- 
τλαντὰ κελέσειν ἐνέγκαι ἀυτῷ. ὦ ὠνὶ "Ἄτλαντος αὐτὸν ονέ- 
χει» ὃ ὀρανὸν. ἕως ἂν ἐνέγκῃ τὸ μῆλα «α ΤΩ Ἑσαχεράδων. 

Ἡρακλῆς ἐπ᾿ ὠμῶν δέχεται τ ὀυρανόν. 
Ἡραχλῆς δὲ ἐχόσας ἔρχετ Ὅρος "Ατλαντα; καὶ κελέυε ἀυ- 

Τὸ» ἐνεγχεῖν τὸ μῆλα σϑα τ Ἑσπερίδων, τϑία λαβόντα, . διη- 

γυσ᾿άμδυον τὸν ἀσϑλον.. δὲς δὲ ΓΑτλας ἐπὶ ΤΨ ὠμῶν Ἡραχλε Σ 
θραγὸν . αὶ ἔλϑων γος τὸς Ἑαπσερίδας, ᾿δεξάεδοος παρ᾽ ἀυτῶν 
τὰ μῆλα, ἐλϑων τὶ Ὡρὸ: Σ Ἡρακλέα, τὰ ς μἷι μὴ λα ἐυτός Φη- 
σι» ἀπόισειν ᾿Ευρυοϑ'εξ. τὸν δ᾽ ϑρανον ἐχέλευτσεν ἐκεῖνον ἔχειν αν! 
ἀυτὰ. ὁ δὲ Ἡρακλῆς ὑποσιόμδιος ; δόλῳ αὐτεπέϑηκχε τῷ ̓ Ατλαν- 
ΤΙ" ἣν» γὸ εἰπὼν ἀυτώ ὁ Τρομηϑ δὺς ὑποθέκενο: κελόσαι δέξα- 
ΟἿ τὺν ϑρανὸν. ἕως ὃ πεῖραν ἐπὶ ἢ χεφαλίω τοιήσεται. ὁ δὲ 
καταϑεἰς τὰ μῆλα εἰς ἢ γὴν. ὑποδέχεται Σ ὠρανόν. Ἡρακλῆς 
δὲ λαβὼν τὰ μῆλα . χαίρειν εἰπὼν τῷ ᾿Ατλαντι ἀπέρχεται 
εἰς Μυκήνας παρ᾽ ᾿Ευζυσδέα. ὦ παρέχει, ἀυτὰ τῷ ᾿Ευρυοδ εἰ. 

᾿Εἰδέγαλ δὲ χρὴ αὶ ὅτι τινὲς ταῦ τα τὰ αὗρα Ἡρακλέυς, ἀπιζά 

φασι Φ μυθώδη. ᾿ἢὶ χολακείας ἐναπλάσιματοε " πάντων γὺ 7 Φα- 
σὶ, τὸ κ᾽ τὸν δέσμον τὸ Προμηϑέω; ὑσοϑεμένων ἐν τῷ ἀρ- 
χτώῳ "ἡυέοῦί Καυχάσῳ , ὁ! Μαχεδόνες κολακείᾳ. τῇ γος ἢ 1 ᾽Α- 
Ἀλέξανδρον, μετένηκαν τῷ λόγῳ ἢ Καύχατον τ τίω ἑῳὸν ϑ- 
Λαοσαν. καλέσαντες Καύκατον ὄρη τινὰ ἐκεὶ ᾿νδικά. οἱ δ. εἰυ- 
τοὶ κόλακες χα] τί απήλυλον ἱερὸν. ὧν ΤΙαροπαμισίδαις τῷ ᾿Α- 
λεξανδίῳ δεικνύοντες 9 Προμηθέως δεσμωτήριον ἀυτὸ ἀπέφιινον -. 
χαὶ υ Ἡρακλέα ἐλϑῶν ἐκ ἔλεγον εἰς λύσιν τῷ ἱτρομηϑέως . 
ἐγαγόμενοι ρος τὸν λόγον » Ἀφ. ποτα ἰδεῖν αὐτόθι Οὃς ἐγχε- 
καρμένας ἐόταλον ; τὸ τὸ Ἡρακλέες παράσημον . ὥστε τὕτῳ 
τῷ λόγω ἐφ’ ἑκατέρας τέρμονας γῆς ἐλϑ εν τὸν Ἡραχλέα » ἄρ 
εἶναι ᾧ τὸν ᾿Αλέξανδρον δια τῦτο κατα τὲς κόλαχας ἐκ ἀτπεοι- 
κότα τὰ Ἡραχλέες᾽ διοὶ τὸ καὶ αὐ τὸν ὁμόιως ἐκείνοις ἀἐποδημῦται. 

σέον δὲ καὶ τῶτο ὅτι ὁ! ἀυϑογράφοι λέγϑσι τύνδε ὃ τὸ ᾿Δ- 
δἰμίωνθ. Ἡραχλίω . ᾧ Τιωδάρεων ᾧ [λαῦχον δὶς ζῆσαι χοὴ 
ἀνα βιῶναι. τινὲς δὲ ᾧ Σ "Αἰσωτον. ἔτι δέ τίνες ὅτω χαϑ᾽ ἱστο- 
εἰ) ἀ ἰνληγοϑ σάν αἰδὴ τὸ Ἡραχλέςς Φάσχυσν. Ἡρωακλὴς ὅδην 
ὁ τς τοὺς ὅλοις λόγθυ, κα ὃν ἢ Φύσις ἰσχυρὰ κχὶ Ῥραταιά ἔξιν, 
ἀνίχητος χαὶ ἀπεφαγένιητος ὅσα, μεταδοτικος ἰκχύθ», ὝΠΟ 
μέρος ἀλχῆς ὑπάρχων. ὠνόριατσταᾳ δὲ τάχα ἀπὸ τὰ δα πίνω 

ἘΠΕ εἰς 
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εἰς τὺς ἥρωχς,» ὡς ἀυτὰ ὄντος τῷ χλείζοοζ τὸς γγυναΐυ: ποιῶν: 
τὸς. ἥρωας γὸ ἐκάλεν δι παλαιοὶ, τὲς ἀνδρείας τῷ σώματι καὶ ταῖς 
ψυχαὶς. ὦ χὸ τῦτο τὸ θεέμ γένος μετέχειν δοχϑντας. ὅδ᾽ ὑδὸ 
νεωτέρας ἱστυδίας ἐπιταρά͵τεοῦζ διὰ γερ ἀρετίω) ἡξιωθη. τῷ δεὼ 
τοιάυτης «ροσηγοοίας. ᾿ΑἌἈχμήνης καὶ ̓Αμφιτρύων(Θθ. ὑἑιος ὧν. τὸ 
δὲ δυσδιάχριτα γεγονέναι τὰ τὰ Θεὰ δια, τὸ ΤῊ αὔδα τὸ ἤρώος 
ἱστοραμδίων. τάχα δ᾽ ἂν ἡ Ἀεοντὴ ᾧ τὸ ῥόπαλον. ὧμ τὴς τσὰ- 
λαιᾶς. θεολογίας ἐπὶ τῶτο μετενηνεγμένη εἴη. στρατηγὸν γὼ 
εἰυτὸν γγυόμενον ἀγαθὸν, καὶ ποννὰ μέρη ὃ γῆς Αἷ' διωίμεως 
ἐπελϑόντα., ἐχ, διόν τε γυμνὸν ἔδοξαν απἰδιεληλυθέναι ξύλῳ μό- 
νῳ ὠτλισμένον. ἀνχὰ τοὶς πισύνοις τὸ σε μῖΣ σὸν ἀπαϑανα- 
τισμοὸν «αὸ ΤῊ δἰεργετεμδύων κεκοσμῆοοῦ . σύμβολον γὸ ἐκά- 
τερον εἰ ῥώμης χαὶ γενναιότητος “ ὁ μὲν γὸ Ἀέων, τὸ γυνωμότα-- 
τὸν ΤΊ θηρίων ὅξί. τὸ δὲ ῥόπαλον, τὸ καρτερωτχῇον “ἍΜ ὅπλων. 
κα τοξότης δ᾽ ἂν ὁ ϑεὸ; παρεισάγοιτο. κατα τε τὸ παντάχϑ διϊ- 
κνεοοῦϊ Ἀὖ τὸ ἔντονόν τι ἔχειν, ᾧ τίω ΤὮ βελὼν φοράν. «ρώ 
τηλαήζωυ δ᾽ ἐκ ξυλογμον. τύὔτοις ὅπλοις πεποιϑότα εἰς τὸς πὸ- 
ρατάξεις ἐπαντὰν. σἰκείως ὅ᾽ παρέδοταν ἀυτὸν Κῷοι! . τῇ Πβῃ 
σιωοιχᾶντα , ὁλοχερέστερον τίω διάγοιδν ὄντκ" ὡς γὸ νέων τί 
δρὰν ἐυ]ονώτεραι αἱ χεῖρες . ὅτο ψυχὰς ἐμείνυς ΤΜΟ γεραιτέρων 
πολύ. ποιοῦσι 5', τίω παρ ᾿Ομφάλῃ λατρείαν, ἐκείνῳ τοιθα- 
νωτέραν τῇ ροσήχειν) ἐμφηλνόντων. πάλιν διοὶ τα ᾽ παλωιῶν., 
ὅτι αὶ τὸς ἰχυροτάτυς ποταάττειν δεῖ ἑχυτὲς τῷ Ἀόγῳ», ὦ τὰ 
απὸ τότε ωροττχαττομῆυα ποιεῖν 57) εὐ καὶ ϑηλύτερόν τί χν τίω 
ϑιεωρίαν ἃ τίω λογικίω σκέψιν «ροαπίτστει ὃ ὀμφῆς" ἣν ἔχ; 
ἑτέρου ἂν δόξαιεν ὀμφαλδ «ροσηγορηκέναι. τὲς 5, δώδεχα ἀθλες 
ἐνδέχεται μὴ ἀναγαγεῖν ἐκ ἀνλοτοίως ἐπὶ τὸν Ἡραχλίω, ὡς καὶ 
Κλεάνθης ἐπόιησεν. καὶ πεοὶ μδὲ Ἡραχλέως ἀλις" «δὴ δὲ Τ συγ- 
γενῶν ἀυτῷ ἡρώων ὡς οὐ βραχεῖ διαληψόμεϑα. 

ΠΈΡΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑ. ΤΟΙΣ ἘΓΑΛΉΣΙΝ ΡΟ ΩΝΝ 

Ἵ Ρωας ἡ παλαιὰ σοφία γένος τι ϑεῖον Ἐἢ δοξάζει, μέ- 
-" ᾿ ε2 ϑὰς ὕ " 

σον ϑεὼν καὶ ἀνϑρώπων. γα τὸ μδιὲ θεῖον φῦλον εἰς ϑεῖς 
- - ῇ ΡΣ ,κΓςς »; “ ᾿ ν᾿ 

διαιρεῖται ὦ δαίμονας" δι 5) ἀνϑρωποι 5 εἰς τε ἥρωας.) ᾧ εἰς αὖ- 
) τῦτο ἀνθῦρω ἃ ὠπσοζεζηχέ ) ϑεοὶς δαί τὸ τῶτο ἀνῶρωπᾶς. εσοξεξηχέναιλ μἣυ φατι ϑεοὶς δολμονας 

ἀγθρώπες δὲ ἥρωσιν, ὃς αὶ ὧκ Θεῖν ᾧ αἀνθρωπίνε σωματὸς φὺ- 
᾿ «. φ [ ᾿ 5 9 

νι Ἀέγδσι. διὸ χφ) Ἡσίοδος ἡμιϑέες ἀυ]ός φησιν " ἢ ὧν ϑεᾶς 
γ τὰ ᾿ ς.: ὦ ε ᾽ ἊΝ 

ὄντος ἢ θνητῷ ονδρος, ὁποῖος ὦ ᾿Αχιδλόυς ὁ ὧμκ Θέτιδος .9) 
Τ|η- 
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- , ἐ τὰ δ) δ: ) δ 7 Ἰπηλέως" ὦ ᾿Αμείας, ὁ δὲ ᾿Αφροδίτης ᾧ ᾿Αγχίσε. ἢ ἀνάπαλιν. 

ς Ὁ - Ἵ .“ 5 ΄ ν ἰδὲ (7) ’ ὁποῖον ὁ Λυχόφρων Ἕκτορα αὖῬόαδίδωσι, πατρὸς μὴ" ᾿Απόνλω- 
ΠΕῚ ἔ "“" 2 “ ““" ’ »05. ϑγητὴς δὲ μηϊρός. ὅτω μδί᾽ τινες ἕτεροι ὃ συωτομώτερον φραί- 

͵ γ᾽ ᾿ ἣ ΖΦ: Ἄ , “..} , ν᾿ 

ζοντές φασιν᾽ ἀχρὰ μὴν Θεοὶ ὦ ἀνϑρωτοι" μέσον 5) γένΘ-. ἐμ- 
“ - δὴ εἰ Ὁ τ Ι ᾿ , - Φοὶν 5 τὸ ἡρωῖχκονγ “ϑεοὶς μδιὺ ᾿ὐσοβεζηχος, ἀνθρώπων δὲ ὑσερ- 

κείμδνον . διαὶ μετασίαν ἀρεήης, " ἀφ᾽ ἧς ᾧ δοχᾶσι παῤρονομάζε- 
Ὁ ς ε “9 Φ Ὶ - 9 ὁ τὸ 

οὐ. ὦ δηλον 929. ὡς ὁ τοιδτοι. πο τὴς ἀρετῆς βόέλοντωι χαλεῖ- 
“ ᾽ Ἷ δ - ς - : ἃς: Ν ᾿ "“ οδαι τὰς ἡρωὰς . αἰνθρώ πῶς με οντὰς 5. διὰ ἣ τὸ Θεῖον Τὶ αρε της Ἂς ᾿ ᾿ - ι 7) Ὁ “Ὁ ᾿ ὑἡμιδέθς νομιοϑέντας.. ἄνλοι δὲ ἀὠτὸ τῷ ἔρωτος. τροπὴ τῷ Ε, εἰς 

,ὔ ᾿ “ Ι ᾿ Ὶ ᾿ Ἷ .ϑ Η΄. παράγϑσι 7ἐς ἥρωας. ἃ τοϊῳ ἐποινετὰ χοὶ ἐς κάκλος ϑεῖον Ξε ᾽ ͵ ᾿ ἣ ἶφι ταν γ᾽ ἢ ὁρῶντος »υ ὦ ανατεινοιδηε εἰς τὸ ἄκρον ἐφετν., καὶ ΔΜ χάτω μῆ 
ΕΣ ᾿ ) Ὁ ᾿ Γ , Ω] "9 

ἀπάγοντος τὸν ἀνῦρωτον,. τοὺς δὲ ἀνωτάτω ϑεαὶς «ροσενῦντο:. 
ε - Ὁ ς τ πὸ ] ᾿ ΓΝ Ε ἌΓ " ᾿ ., δ ὡς ὅτω κληρδχν ἡμέδεν κλῆσιν αὐτόν " ἢ καὶ ἄλλως, ὁκ μυϑικὃ 

" Φ Ὁ " ᾿ ’ [ ᾿ οᾧῷ 

ἔρωτος ᾧ ἐμπαϑὅς. ἔρως: γὰρ χύδλες ἀμυϑήτυ πολὺς μυϑιχῶς: 
3 Π ΄ , το 

ἐκχαυϑεὶς τὰ ἀνομοίως ἔχοντα γένη σιωτίξας.. ὅδιον «ὡρὸς γά- 
“" ᾿ , ἘΠῚ ρ΄ Ὁ γ2 ᾿ “ Ξ᾿ το -Φ ΠΣ] 

μον ἐμιξεν. ἀΐδοι ἡ ἀπὸ τὰς ἔα: τὰς ἡρωᾶς εἶπον χαλεξοῦζ γ- 

ὅγεν γὸ ἧσαν» εἰ καὶ δι᾿ ἀρετὴν, ὠπχερ ϑρανόϑησαν. ὃι δὲ ἀπο τῷ 
ς ὡς ὉΦ », τσ Ὶ ͵ὔ ᾿ 

ἀέρΘ., ὡς δηλῦται κὶ ἕν᾿ τινὶ Μ᾽ οἷὖδα' [Πορφυδίῳ ἐπιγραμρέ- 
Τῶν. Ο, ὦ κειταλ το 

“ὍΦ᾿ ΕΣ [ ΓΝῚ “ ΄ 2 

Σῆμα μὴ) οὐ ποντὼ χεῖται, πόμα δ᾽ ἀήρ ὅδ᾽ ἔχει. 
φησι δὲ ῷᾧ Ἡσίοδος." 

δΕ ΡΊ ᾽ Γ( 3 ἤ Ὁ ᾿ ᾿ “ 

Ηέρα ἐοσαυδοοι, πάντῃ Φοιτῶντες ἐπ΄ στρ. 
»΄ » ͵ ἐς »" - ᾿ Τὶ γ 7 . " ’ 

ἥγϑν ἐνδυϑέντες ἀέρα. ὡς μὲ» τὸ ἄριστον λυϑῆναι τὸῷ σώματος, 
Ἁ ,ὔ «4 Ι ἊΣ » "» »Γ να , μὴ κάτω ἀπιόντες », ἀὐδλ' οὐ οἰέφη ὄντες. ,. καὶ γέρας ἔχοντες, τὸ 

Ὁ ] "ὃ λ 2:.»» ͵ ᾿ τ “4 πανταχὸ γῆς φοιτὰν, καὶ τὰ χα ἄνθρωπος ἐπιτχέττετσϑαι. πο- 
τὲ δέ φασιν καὶ εἰς τοι Ηλύτσιον σμυχγελάζεοῦ  «ἔδι ὃ Ἀεχτίον. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ἬΔΟΣΙΘΣ ΠΕΆΛΤΟΥ.. 

ΩΣ9 ὁ χριττιανικοὸς Ἀόγος ιὑσογράφες τινὰ τὴ. παράδεισον, 
δ ὅτῳ καὶ ἝΝληνες αὐσογράφυσι τα χῶρον. ὃν χαλῦσιν Ἢλύ- 
στον. τινὲς δὲ Ἀέγασιν ἱερον αἧδιὶ τὸν "Αδίω εὖ. δι δὲ «ἕο ᾽Δί- 
γύττον, ὅι δὲ αὖδκ' Λέσβον" ὃι δὲ τὸ χεκερα μωμένων χωρίον, ἢ 
πεδίον. τὰ δὲ τοιχῦτα ἐστὶν ἄβατα " ἅτινα. χαὶ ᾿Ενηλύσια κα- 
λεῦῖτν,. ὧι δὲ περί πὸ τοὶ χατὰ δύσιν πέρατα τὴς γῆς τὸ Ἤλύ- 
σίον Ἐἢ Ἀέγϑτιν νυ ὃ καὶ νῆτοι μαχάρων ατὖἦδα τοῖν ὕστερον Δέγε- 
ται. νῆσοι μδὺ, ὅτι πἧδι τὴν ἔξω ϑάλασσαν ἐισὶν,. ὅ ἐστι κἦξὶ 
ἀυτὸν τίν ᾿Ωχεανόν " μακάρων ὅ΄. διὰ τὸ τῇ τύπτῃ ἔυδαλμον χα) 
μακάριον 7) ὃ τοῖς πᾶτι τεϑρύγληται. λέγεται δὲ Ἡλύτιον. 

ΔΘ: πα- 
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αὖϑα τὸ ἐλέυταο ἐκεῖσε τὰς ἀγαθόν τὶ βεβιωκότας " ἢ παρὰ 

τὸ λύσιν μὴ ἔχειν. 
Ὁ 5᾽ Ῥαδέμνϑυ; λέγεται τίω) δικαστικῖω) ἀἄξῳ ἔχεν, ᾧ 

τοῖς ὦ “Αδὰ δικάζειν " καὶ τὸς μὴ" ἀξίς κολάσεως πέμπειν πα- 
μα τὸν Κωχυτὸν, ὲ τὸν ΠῸΡΙΦᾺΕΥ ἔθοντα .υ τὰς δὲ ἀγαθὸν ἐργα- 
σαμδυος πέμτειν «-ῷε τὸ λυσιον. 

Ἐπεὶ 3). χφ ἡρώων μυείαν ἐποιησάμην, Ἀέξομῳι. τον ΤἊἜἝ φι- 

λομύσων πόνον αναχυφιζοιένη, κα ἑἰονεὶ ϑυωηλίας ἕνεκεν, τίνες 

Σ' πάλαι ϑρυλκυμένϊω. τοὺς ποιηταὶς ἥρωες ἐύζυγον ᾿᾽δργω, χά- 
ριν τῇ χρυτομάνλη κωδίϑ, ἐς Κόλ χρο, ἰδίχις χερτὶν ὠνήλασαν.- 

Εστω 5. ἐν τοὺς ἄδλοις πρῶτος ὁ μπσιχώταετος Ὀρφεὺς, ὁ ἃ 
κιθαρίζων, ἐυτόνω; τὲς ἥρωας εἰς τὸ ἐρέγτειν παρεσχέυαζεν. 

ΠΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ὉΙ ᾿ΑΡΓΟΝΑΥ͂ΤΑΙ ἭΡΩΕΣ, ΚΑΙ: 
ΤΙΝΩΝ, ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ. 

ἣν 23 

ὦ Ῥφεὺς, Καλλιόπης χϑὶ ᾿Οἰάγρθ. 5 ὁκ Θρᾳκιχῆς. Πιμπληΐε 
ὃΘ-. 

Ἡρακλῆς, ᾿Αμφιτρύων υ χὰ ᾿ΔᾺχμήνηςγ ᾿Αργάϑεν. 
᾿Αςερίων. Κομήτα, ΦῈ ᾿Απερρεσίας. 
ΓΠολύφημ θυ, ᾿Εἰλάτυ, ὧκ Λαρίοσης. 
Ἴφικλος. μήτρω: ᾿Ιάσονος, ὧν Φυλάκης. 
"᾿Αδμητο;. Φέρητος τῷ Κρηϑέως . ἐκ Φερῶν, 
Ἔρυτος, ὦ ᾿Αγχίων. ὑἱοὸι Ἑρμδ, Φξ ᾿Αλότης... 
᾿Αἰιϑαλίδης, Φϑιάδος ᾿Ευπολεμείας. 
Κόρωνος. Καινέως, ὧκ Ἐυρτῶνος.. 
Μόψος. ᾿Δατύχε ᾧ ΧλωείδιΘ. ὡς ᾽Ορχομδηδ. 
ἼἌμπυκος, ΤυταιρῶνθΘυ, ὧν Τιτορε. 
᾿Ευρυδάμας, Κτιμένα., ὧκ ὃ Ξιυωιάδος λίμνηςγ, ὧν Κτιμένης- 
Μειόντίος . Αχτορθ., ἐξ ᾿Οχόεντθ.».. 
᾿Ευρυτίων, Ἴοκ ᾿Αχτροίδε. 
᾿Ἐυρυβωτης, ἸΤελέοντος. 
Ὀϊλεύς. ' 
Κάνϑθο, Κανήθῳ ᾿Αβαντιάδα, ἀπ᾽ ᾿Ευξοίας. 
ΚλύτιΘ. ᾧ Ἴφιτο, ᾽Ευρύτε, ἐξ ᾿Ο,χαλίας. 
ΤΙηλεὺς., χαὶ Τελαμὼν, ᾿Αιακὃ, ὁξ ᾿Δηνίνηξ 
ΦάληρθΘ»., Τελέοντο:. Κεκροπίηθεν. 
Τίφυς, ᾿Αγνιάδης, ὧν Σ,Φῶν ᾽ Βοιωτίας. 
3} 2 [ 

Ἄργος, ᾿Αρεξορίδης. 
Φλόύμ 
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ᾧλοιας, Διονύσω, ᾿Αραϑυρέηϑεν. 
Ταλαος, καὶ ᾿Δρήϊθυ, ᾧὦ ΛεωδόχΘου, ΒύχντΘ. χῳ) υρὲς Ν»» 

ληΐδίΘ., ᾽Δργόθεν. 
Ὕλα:, Θεοδάμαντθυ, τὸ Δρυοσθο. 
Ναάυτλιθν, Κλυτοιήν τὸ Νιαυβολίδω, τὸ Δέρνν. τῷ Πρόιτυ, 

τὸ Νιυυπλίμ. τὸ [Ποτειδῶνθο ὧκ τὴς Διανουζόδθο. 
Ἴδαων, ᾿Απόλλωνθυ" δι 5, ᾿Απόνλωνος χαὰὴὶ "Αβαντο: 1ὲ 

᾿Αιολίδε. ι ͵ 
Κάγσωρ, ᾧ [Πολυδάνχης, Λήδας καὶ Διός, Σπάρτηθεν. 
Λυγκεὺς. καὶ Ἴδας, ᾿ΑΦαρέως 5 ̓Αρήνηθεν . 
ΠΠερικλύμενος, Νηλέως, ἰΠυλόϑεν. ΘΕῸΣ 
᾿Αμφιδάμας, ὦ Κηφέυς, ᾿Αλεδ τὸ ᾿Αφείδαντος, ᾿Αρχαδίηθεν». 

᾿Αγχαῖος., Λυκόργ5 τὸ ᾿ΑΧεΐ, ἀφὸ 

᾿Αυγέιας, Ἡλίϑ᾽ δι 3., Φύρμητος ὧκ τὴς ᾿Ιχλέως Ὕρβένης " 
ὃ! 5᾽, Νυκτέως " ὃ δὲ. ᾿Ἐπόχβ. 

᾿Αφέριος καὶ ᾿Αμφίων, Ὑπερατία τῷ ΤΙένλθ., ΤΙενλήνηϑεν. 
"Ευφημος . ὁ ἐπὶ ϑαλάοτη: θέων. ΤΙοσειδῶνος ᾧ ᾿Ευρώπης 

τὰ Τιτυῦ, ὧν Ταινάρς. : 
Ἔργηνος. ΤΙοσειδῶνος . ὧκ Μιλήτῳ. 
᾿Αγχαῖος, ΤΙοσειδῶνος, δξ ᾿Ιμβρασίας: 
Μελέαγρος, ᾿Ομνέω;. ὧκ Καλυδῶνος. 
ΔΛαοχόων, ἀδελφῆς μνέως. 
Ἴφικλος, Θεστίθ., ἐκ Καλυδῶνος. 
ΤΙαλαιμόνιος, Δέρνε τῇ ᾿Ωλένῃ, ὧμ Καλυδῶνος. 
Ἴφιτος. Ναυβόλθ, ὈΟρνυτίδῳε. ὧ, Φωχίδο:. 3 3 β 2 ἀ!οος 

Ζήτης ὦ Κάλαςς, Βορέν δ Ὄρειϑιύιας ᾿Ερεχϑέω: ὧκ τῆς 
Θράχης. ὦ ἀΐλοι ἀλλοϑεν. 

Δχαςος. Πελίε. 
Ἴκσων. Δισονος. ὦ ᾿ΑἈχιμέδης τὸς ΚἈυμένης ὃ Μρυηΐδος, 

Λεκτέον ἢ, Ὡρὸς τάτοις, ᾧ οἷδι Ὁ τὴν ἐύφημον συστησιἄντων 
ϑήραν τῇ Καλυδωνίᾳ συός" ὧν “σρώτῃ ἡ γδυνυιοτώτη ᾧ πάγ χιυ- 
σὸς ᾿Ατχλαντη " ἡ 14) τορώτη τῷ (έλε τὸ πεφρυαγμένυ συὸς: 
τὴν χεφαλίω τρώτασα. διὸ χορ) ἀντὶ γέρατος ὃ Μελέαγρος α»- 
τίω ἐδωρήσατο" ἥν τινὰ χαὶ ἐὶς φιλομηδὴ γάμον ὁ, "Ἔρωτες αὐ- 
τῷ παρεσχέυασαν. 

ΟΙ 



222 Η 
ὉΙ ἭΡΩΕΣ ὍΙ ΤΟΝ ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΝ ΣΥΝ ΚΤΕΊΝΑΝΤΕΣ.... 

᾿ΑΤΑΛΑΊΝΤΗ. ΦΛΥΕΎΣ. 
ΜΕΛΕΆΓΡΟΣ. ἸΕΛΑΜΩΝ. 
ἸΑΣΩΝ. ΠΗΛΕΥΣΈ. 
ΚΑΊΣΤΩΡ. "ἌΔΜΗΖΦΖΟΣ. 
ΠΟΛΥΔΕΎΚΗΣ.. ἸΟΛΑΟΣ. 
ΗΥΡΙΘΟΟΣ. ἘΥΡΥΤΙΏΝ. 

.: ΘΗΣΕΎΣ. ἘΧΙΏΝ. 
ΑΥ̓ΓΚΕΔΣ. ΔΕΔΕΞ. 
ΘΕΣΤΙΑ΄ΔΑΙ. ΠΑΝΟΠΕΎΣ. 
ΔΕΥΚΙΠΠΟΣ. ΦΛΆΣ: 
ἸΑΙΚΑΣΤΟΣ. ἽΠΠΑΣΟΣ. 
ΚΑΙΝΕΥΣ. ΝΕΣΤΩΡ. 
ἹΠΠΟΌΟΟΣ. ἹΠΠΟΚΟΏΝ. 
ΔΡΥΑΣ. ἌΓΚΑΓΟΣ. 
ΦΟΙ͂ΝΙΞ. ΜΟΨΟΣ. ΣῈ 
ΜΕΝΟΊΤΙΟΣ. ὈΙΚΛΕΙΔΗΣ. 
ΡΟΣ, 

ΠΈΡΙ: ΤΟΥ ἩΦΑΙΣΤΟΥ͂.ς 

ΟΥ Ηΐφαιτον ὧκ Ἥρας ἀνά. συζυγίας. φασὶ γενέοοί. τό]ε 
γιωὴ ἣν ᾿Αφ)οδίτη. ἣν ὁ "Δρης ἐμοιχόϊετο. ὁ δὲ Ἥφαι- 

σὸς στήσας πάγας, ἐυοίσκει Ἔ μοιχεὼὸφ νδυομδυίω" Φ ἐκ ἠλέη- 
σεν αὐτὲς εἰς παιαδειγματισμὸν αὐτὼν, ἕως ὃ ἐχάλετε τὲς 
Θεὸς κὶ ἐδημοσίευσεν αὐτάς. καὶ τύτε ὧι ὅεοι ἰδόντες πῶς ϑμαμ- 
βευόμδυοι, εν Ἴχὴς πάγτμς χατεχόμϑυοι ἧσαν ὁ! δύο. δ΄. τε μοι- 
ας, ᾧ ἡ μοιχαλὶς. πολὺν ἐπ᾽ αὐτὰς κατέχεον γέλωτα" καὶ τότε 
λύεται ὁ "Αρῆς. μικρὰ λύτρα δὲς τῷ Ἡφαίςω. χωλὸν δὲ ὁ μὺ-- 
ϑος λέγε τὸν Ἥφαιστον" διὸ ᾧ ἀμφιγυής" γῦια γὺ.» τὰ μέλη. 
σιμέβη δ᾽ αὐτῷ ἡ χωλεία δι᾿ αἰτίαν τοινώτίω " οἠυνηϑεῖς γὸν 
ἐτώτιόν τι ἄχος ἀρόρης ἐφάνη τῇ Ἥρᾳ; διαὶ τὸ ἐϊδεχθὲς . χαὶ 
ἀχαλλὲς αὐτῇ, ᾧ χατηϑαλωρῆδον τὸ πρροτωώτοε ᾧ (δελυχϑ εὶς 
αὐδ΄ αὐτὸς μὲ; τίῳ γένεσιν ὡς βδέλυγμά τι ἀπεῤρῥφϑη" διὸ ᾧ 
μητρορέιπτος Ἀέγεται" ὅτε ᾧ ἐχωλάνθῃ. δδυτέραν δὲ προσέτι ῥί-- 
“Ψιν ὧι ποιηταὶ διϊοχυοίζονται᾽ φασὶ γὸ ἐριζομένοιν ποτὲ Διός τε 
ᾧ Ἥρας ὑπὲρ ὃ τὰ ᾿Αχινδνλέως ἀλεξύσεως, διὰ Ἃ ἱκετείαν τῆς 
Θέηιδος, τὶν Ἥφχιςον αγαφανῆναι ἐπίηρα φέροντα τώ Διὴ ὑπὲρ ὃ 
μητρός. καὶ τότε δεσμευϑῆναλ ᾧ τεταγῆναι τῷ Διὶ ὀργιζορίσῳ " καὶ 
εἰς Ὁ Δῆμιον ἐιφϑῆναι καταφερόμἮηυον ὧκ τῷ ϑρανᾷ διοὶ μιᾶς ἐμέ- 

ράς, 
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βὰς. χλυτοτέχνϊω δὲ αὐτὸν χαλὅσι, χαλχέα ὄντα Ὁ Ἔ τέχνην, ἔπει 
δὴ τὸ παλαιὸν ἔνδοξον δὶ ἔχον ὃ χελκάστικίον διὸ καὶ κατηϑαλω- 
μῆύον ἂ ΤΕΣ φροτέτι Ἵ Ἢ Θερστίτην Ὀλύμτιον, δεὰ 
τοι τὴν ἀϊιτίαν " ὁ Ὅμηρος ἐϊσφέρεε τινὰ Θερσίτίω ὀνόματι, 
χωλὸν (ἃ χυρτον: ἃ στραζον. ὦ μαδαρὸν, ὦ «προπετῆ. ὦ φη:- 
σὶν.» ὅτι ὅτο: ἡκολέϑ εἰ τῷ σρατοτέδῳ, αὶ διὰ τὸ τολεμεῖν, ἰλκ- 
λὰ διὰ τὸ γελὰχχ. ἐπεὶ ὃν ὁ Ἥφαιτο:; “χωλὸς ἣν, κ᾽ χεχὰ- 
πνισρῆδος. χαὶ ὅλως: παρ ρόμοιος τῷ Θερσίτη., ὙΜΟ γεωτέρων τινὲς 
ὅτως αὐτὸν “ρυσηγρδυταν. 
Ν Ἔν τῇ Διτώρᾳ δὲ ᾧ Στρογγύλη., (ὁκ ΨΜ' ᾿Αἰσλυ 5) νήσων 
ἄυται. ) φασὶ τὸν Ἥφαιτον διατρίβειν χαλχέυοντα; διὸ ᾿ πυρὸς 
(ρόμον ἀκύεοσί καὶ ἤχον σφοδρόν. ᾿Αγαϑοχλῆς 5, ον τοῖς ὑπομνή- 
μάσι «ἰδὲ τ χαλχείων τῇ Ἡφαίτε λέγων, φησὶ κῦ Σικελίν 
δύο ε) νήσϑς, ὧν καὶ κι! καλεῖται Ἱερὰ, ἡ ΠΑ. ΣΊρογγύλη" αὖ τι- 
γες ἡμέρας ᾧ νυχτὺ: πὺρ ἀφιᾶσι" καλέεται 3) ἡ με) ᾿Αἰόλϑ. ἡ 
ἜΣ Ἡφαίς -κ" ἐν ἢ τυρὸς ποτὰ μὲς Φησὶν ἀνιέναι. ΟῚ ἄνκλοι 5, 
“πονλοὶ ἐν αὐτῇ τὴ Ἱερᾷ φασὶν αἱ) τὸν “καλχόνειν" ὃ δ᾽ Κανλίας 
ω Διπάρᾳ. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἱπορεὶ ὦ τῷ δεχάτῳ ΤΜ “δὲ ᾿Αγαϑο- 
χλέα, ὦ ὄροφον τὴ ὑψηλὸν ἐκεὶ, ἀφ᾽ ἃ χρατὴρές. εἰσ δύο " ὧν 
ὁ ἕτερός δὲ: τίω) περίμετζον 1ωκς--ἀδα" ἶφ' ΝῚ πολὺ φέρεται φέγ- 
9». ὥςτε ἐπὶ πολυν τόπον διήχειν τὸν φωτισμόν. ἔπειτα κ τὰ 
“χάσματος ἰναφέρονται διάπυροι Ἅι οι ἀπλατομεγεθεις . ὦ τοὸῷς 
λικᾶτος Θρόμ(θ» γίνεται. καϑ' ὃν καιρὸν συμβαίνει ἐργάζειϑιαι 
τὸν ἭφΦαιρον . ὥτε ἐπὶ πεντακόσια στάδια ἀχϑεοῦ τὸν ἤχον. οἱ 
δὲ ὧμ τῇ φυσήματος ἀναῤῥιτατόμδυοι μύδροι διὰ τω ἐκπύρωσιν 
“αν τοτε ἰώδεις εἰσι» ὦ διακεκαυμένοι Ἷ ὄψιν" ἡ Ὁ δύνα μιν χὰ- 
ϑύλιον ἢ ἔχϑσι. γύχτως μὴ ὃν πάντα τὰ σἶδα Ὁ ἐργασίαν τὸ θεᾷ 
γιόιῆνα, χαλὼς δράται" μεθ᾽ ἡμέρου δὲ κ΄ ἢ κορυφὴ: 5 ὅϑεν ἡ 
φλὸξ ἀνίησιν, ὥσχσερ νέφος ιὑπερκείμῆυον ὁρᾶται. Ὡρὸς τὔτοις. 5, 
αἰ ληγ ορᾶντες τὰ αὐτὸ . ὅτω φασί" διά τὸς πλεύσας ᾿ τεχγὼν. 
ἃ διὰ ἃ τὸ πὺρος ἐνέργεεδυ ἐἰποδιδόοσζ τὸ ἑαυτὸ ἔργα" ὁ μδὲ γὺ 
αἰϑὴρ, κὶ τὸ διαυγὲς ὦ κα δαρὸν πὺρ, Ζεύς ὯΝ τὸ δ᾽ ὦ χρή- 
σεὶ κὴ ἀερομιγές. Ἥφαις δ, 9: ἦφϑαι μὐγομασιμιένος " ὅϑεν 
καὶ ὧκλ Διὸς καὶ κα Ἥρας ἔφαταν τινες αυτὸν , γενέ, ἄνλοι οἱ μόνης 
Σ' Ἥρας" αἱ γὸ Φλύγες παχυμερέστεροαί πὼς ὅσαι. ὡ ὁὰ μόνῳ 
τὸ ἀέρος διακαμομδύς Σ σύστασιν λαμβάνυσι. χωλὸς ὃ ὧδ: 
δέδοται, τὰ χα μ διὰ τὸ παχεῖαν Ξ Ἷ ὕλης πορείαν ἐσααδῶ 
τοῖς ἐπισχιάζασιν ὁμόιαν " τώχα 5) αὶ ἀπὸ τὸ μὴ διυύχοῦζ Ὡγο- 

(χἱ- 
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βαίνειν δίχα ξυλωδὲ: τινὸς ὡτανεὶ βέχτρν. τιλὲς 3᾽.., διὸ τὸ Ὁ 
ὄνω Χίνησίν ὶ κάτω )0ς τροφ' ὦ ἄνετον ὦ ἀνωμαλον ποιεέο ; 
[βραδυτέρας αὐτὴς ἔσης. χΩᾺ δύ ειν αν τὸν ἔφαταν . βιφλναλ 5. σοὶ 
τὸ Διὸς ΦΈΕ. ἐρανὃ εἰς γίω Ἀέγετοι., διὰ τὸ τὰς “Ὡρώτυς ἴσως. 
οἱ ρχϑμῆϑυς χρδονί πυοὶν ζη κεραμνοβόλε χαλομδηα τότϑ «δε τυχ Εν. 
μηλέπω ἐπινοίᾳ. τοῖς πυείοις ἐπιπεσ εν δια μδύυς. χιώραμα δ᾽ αὐ- 
τῇ Ζ ᾿Αφροδέτίω ἔφασαν Ἐ}) καϑ ιν λόγον (6) Σ Χάσιν, 
μίαν". ὡς γὸ χάριν φαιῆν ὦ ΤῊ τὰ τεχριχὰ ἔργα, ὕτω ὦ τίω 
᾿Αφροδέτίω τινὰ αὐ τοῖς ἐπιτρέχει» λέγομδο" εἰ μὴ “ρος φῦλα - 

ΤῈ» 9 πολὺ τὸ πυρῶδες, εἢ ὧν τοῖς “γρὸς τὸς μίξεις ὁρμαῖς. 
πέπλαται τῦτο. δεδηχέναι δὲ μυϑ δύονται τὸν "Δρη΄, μοι δνονΊα, 
Ὦ γιωσῖκα. ὦ γ ὁ μῦϑος αϑο, τὸ ['οιητὴ ὕσι, παλαιότατος 
ν᾿ ἐπειδὴ τῇ τὰ τυρὸς διυάμει: ὁ σίδηρον; ἊΣ χΑλχος “δαμώ- 
ζεται" στὸ 5 ὃ μοιχείας τλάσμα παρίτ δ». ὅτι αὶ πάνυ μᾶι, 
πέφυχε κα τα βιηλνονς. τὸ μάχιμον καὶ αὶ βίωον τῷ ἱλαρῷ ἢ μειλι- 
χίῳ; ὅδε ἊΣ τὶν Φυσιχθ» αὐ νόμο, ἐτιπλέκετολ ἀντιποιμμδδων 
δέ πως ὁ μίξεως αὐτῶν. καλὸν ᾧ ἢ γυναι ότερον “δύνημα, “τίω οἱς 
ἀμφοῖν ἀρμονίαν ἀποτελεῖν εἰωσες Λέγετωι δὲ Ἥφαις Ἂς μυίῳσαν. 
ΟἿ, τὸν Δία, ὅτε Ἵ ᾿Αϑηρὼν ὠδινε" διελὼν γὸ αὐτὰ Ὁ κεφαλὴν, 
ἐκθορεῖν ἐκεινίυ) ποιῆσαι " τώ γὼ. τυϑι ῷ χρῶνται οἱ τέχναι 5. σὺ- 
γεργγον ρος Ἶ ἀπόδ εεξιν " φυσικῆς ὮΙ. αγϑρώπων ἰγ'χιγόιας γε-. 
γόμδιον; ὡσπε κεχρυμ δύην αὐτὴν εἰς φῶς προήγαγε" τὲς γὸ ζ- 

τῶντόάς τί. εἰ Φροσδυρέ θη. χυρὴν ἴυτο, ᾧ ὠδίνειν φαμέν. 
Περὶ ἀναϑημάτων Ἡφυίςου, ᾿Αφροδίτης τε. ὦ ᾿Αρτέμιδος. 

καὶ ̓ Ατσολλώνος, Ἑρμοῦ τε ὯΝ Ἐρώτων. ἜΝ 

τὸ ὧ δῖ δένδρον τῷ Ἡφαίστῳ ἀνάκειται " β μόνον ὅτι 
ἐυέξαπτον. οἰ Νλὰ . δι δάδᾳ, ἥτις ἀπὸ τὲ δαίω, τὸ καίω; πα- 

Δ 

ράγετοαμ" καθὰ ὦ ὧν τῦ αὔθειν 9 Ἥρωτος ἢ 5. -τρίγδα, τῇ 
᾿Αρτεμιδι" παρόσον ἡ τούγλα "", ὝΜΉΒΕ: Κίλιχα τοιητίω. . τρι- 
γόνοις γοναὶς ἐπωνόμασται; τϑῖς ἡδονῶτα τὸ "ἕτυς ἡ ̓ Άρτεμις; 
τάυτον 5 εἰπῶν σελήνη τριταία . μῷ ὶ γλύνησιν ν᾿ διεχφαί- 
γεται. Ἴη δ᾽ αὐτὴ ᾿Αρτέμιδι » ταυτὸν Ἶ εἰπσῶν Εἰκάτῃ , μαμνίδα 
ϑύεοϑαί Φασὶ, διὰ τὸ δοχεὶν μανιῶν αὐτί εἰναί τιτιν 5 ὡς δον 
εἰπεῖν τοὺς σελημιαζομδίοις . ὦ ἀνλοι δὲ ἰχιδύες οἰνοίκειν ται τισΊν, 
χἷν ὀικεεότητοι ὁτον ᾿Απόνλωνι Τὰ χίθαρθο. ἤτοι κιϑάρα ᾿ ἐπεὶ 
κιθαοιςὴς ἐκεῖγος τεῤμίδεται" Ἑρμῇ 5 (δαξ, ὡς χήρυκι 5 διὰ 2 
βοήν" παῤ ἥν. καὶ Βοώτης κύευκος ὄνομα" ᾿Αφροδίτῃ 2» ἀφύη; ἥτις 
ῷ ἀφρίτης 9 δῷ. τὸ ἄμφω ἐξ ἀφρὸ φῦναι, τήν τε ἰφύην φυσιχὼς; 

χϑὴ 
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χα) τὴν δοΐμογαᾷ Φυσιχὼς .. ὅτω χα) λύκος ᾿Απόνλωνι ανάϑημα 
διὰ τίω ἀἐμφιλύκίω γύκτα - μεϑ᾽ ἣν ἐχκφαίνεται ὁ ἥλιος. «αἱ 
λάγως. "Ἑτωσιν ἀνάθημα . διὰ τὸ τάυτον τῆς “ἊΝ κλῆσιν γενέ- 
σέως. λαγώς τ γὰρ ἄπο τὰ Λάρ» ο. χὐὶλ Ἔρως ἀπὸ τὸ δρᾷν, 
ἅπερ τὸ (λέπειν μηνύδσιν... 

᾿ - --- μ 

᾿ ἀ εἃ 2 ᾿ς ζ 

ὲ Ὁ ' ᾿ 
- ι 

( μὶ 4 ͵ Γς - 

οἷ δὲν δ΄ γἡύεσιν» ἢ μᾶνλον Θεογονίαν", ' κι τὰς ταλλυμὲς, 
ῷ “μοι δοχε παρεᾶσαι. -αἀνδ ὅτι γε. ἐν τῷ Θῆτα. σι Το εἶφ. 

Ἰρε ξεῖν Ἶ ἀυτία) γιαμματικὼς ὀτέτ 
τ 

ΠΕΡ ὙΈᾺ ΘῈΕ΄ ΤΙΔῸΣνς 

Θ'-: Νηρπΐς. ἐν τς, ὄπ Πηλέως ἑπτὰ παῖδας ἄρρενας, τε- 
κεῖν χέγεσι" κα τόσοι υδδ ἕξ εἰς Ἀέβητχα ὕδατος ζέοντα ἐνές. 

βαλεν " ὅι δὲς ὅτι εἰς πὺρ βανλοσα ἀνεῖλεν, βυλομένη εἰδέναι 
εὐ θνητόι εἰσιν. ἐπὶ δὲ τὰ ̓ Αὐινδέως ἐφωράϑη ὦ ἐκωλύθη τος 
ξΙη λέως ἐμβαλεῖν αν τὺν εἰς “λέβητα. Χεέρώνος: ὃ. βυλῶς ἃ Τ|η- 
λεὺς χκατέογ εν αἰυτία).. "εἰς παντοίας μοῤφὰς μετα βάνλυσαν 9 χαὴ 
ἐμίγη αὐτῇ ὦ εἶδε: σητίας: καώτοι ὁ γάμος Ὁ» [Πύλῳ ἢ δι 
Θεὸι δῶρα ἔϑηχαν" Ποσειδῶν, ἱππῶς, Ξανϑοὸν καὶ Βαλιόν ΕΣ 
Φαιςος. μείχαμραν" "ἃ δὶ Λοίποὶ, ἕτερα. υνήσατα 5. καὶ Θέτις ἢ 
σὺν ὩΡὶν, ἈΠ στὸν ᾿Απὸόνλόδωρον, Διγύρον. καλόμδιον . ὕκερον, 5) 
᾿Αχρλλέα μετὰχ Ἀηϑ ἕντο Ὁ διὰ τὸ. δοθῆναι τῷ Χαίρωνι ἢ ὦ δίχα 
κοινῆς τροφῆς ἀνατρέφενι . ἑαπέρῳ μὴο αὐτὸν εἰς πὺρ. ἔβαλε, 
ἡμέρᾳ δ᾽ ἄχοις οὐ ἀμξροσίᾳ , ὦ ὡς αἀϑαονατίσῳι, τῦτον ἡϑέλης 
σέν. ἰδόντος δὲ τὰ Τίηλέως Ὁ Θέτιν βάνλησαν αὐτὸν εἰς πὺρ, καὶ ; 
βογϑήσαντοςς σωωέζη ταὐτίω “Ὡς τὸς Νηρηΐδας ὑσοχωρῆσαι" 
ὁ 5 Πηλόῦς τῴ Χείρων τῷ ἱπποχενταμρω τὸν παὶδὰ δέδωχε τρέ- 
φεν. ᾧ: ταῦ τὸ μὴν φησιν ᾿Απονλιόδωρί»., ᾿Αγαμήτωρ 5, ἀφ᾽ ἐρ- 
πασείας πυοάδοον λέγει τον Δ᾽ χεδλέα καλεῖοῦζ.» Οὐ τῴ τὴς Θέ- 
τιδὸς ἐπισαλαμίω" εἶτα τοιντοτρόπως αὐ τὸν ᾿Αχιλλέαᾳ κα λετοζ, 
ὡς τῶτο σαφῶ; ἐπιδηλώτειε παῖδα. γνῶ δ᾽ ὄνομα ϑῦχε πυεί- 
δοῦν». ἀλλὰ Ἃ χιδλέα Ἰπηλέὺς, κέχληκέν». ἐχίλος εὐνεκα μιν κείμεςς 
γον ἐγὲ χονγίη σποδιὴγ) ἐνὶ πὺρ ἀπέμερσε χ ἔλεος, ἅτε (ἴον ἀπροσ:-᾿ 

ξ φύ- 
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φάτως ἕτερα. διλδ᾽ Ευριπίδης » ἀπαξ φησὶ “μιγῆναι ᾿Αχιϑλέα πὴ 

Θέτιδι ἐν τῇ σηπιάδι Φ ἕτεροι σι αὐτῷ. ΣΞοφοκλὴς δ᾽ ., 
᾿Αχινδνέως ἐρασ' ταῖς Φησὶν ν, ὧδο Πηλέως Ἀοιδορηϑ᾽εἶσαν ἢ : Θέ- 
τινγ καταλιπεῖν αὐτόν. ἄκλοι δέ φάσιν ὅτι ἢ Θέτις λαμθάνεσα 
τὸς παῖδας ὧμ [Πηλέως γυομδύες., περιέχελε τὺ ϑνητον ἀὐ τῶν σὼς- 
μα; δυλομδύη αὐτὰς ἀθανάϊως ποιεῖν ». αὶ πάντας ἔχαυτε " ᾧ τὸν 
᾿Αχιϑλέα ὃν τεκῦσα . ἐπέθηκεν εἰς τὸ πὺρ.) καὶ γνϑς ὃ [πηλός 
ἐβόησεν" ἡ δὲ λυπηδεῖσα ἐχωείοϑη. Στάφυλος δὲ ον τρίτῳ ἕ 
“ἔξ Θέ π λΐις ἱσορεὴ Χείρωνᾷ. σοφὸν ὄντα» ᾧ ἀςτρονομίας ἔμ- 
πειρον (υλόμδυον τὸν Πηλέα ἔνδοξον τοιῆσαι μετκπέμψαοῦ δ 
᾿Ακτορθν “υγατέρα τὸ Μυρμιὸ όνος ο5οὦ λόγος διασπεῖραι 9 ὅτι 
μένλε: γαμεῖν. τί Θέτιν ὃ [΄ηλδὺς, ἍΔιος διδόντος: αὐτῷ δι δὲ 
θεοὶ». μετ' ὄμβρῳ ὦ χειμῶνος ἥξυσιν εἰς. σὺν γάμον. ταῦτα φη- 
μίσας παρετῆρες τὶν “χρόνον οὖ ὧι ὑδάτων ἐμεῖλεν ἔσερσζ. ἕπομ: 
ξεία, ὦ πγόυματοι ἐξαίσια . ὦ δίδωσι Τυλὸ Φιλομήλαν : χολὴ 
ὅτω; ἐπεκράτησεν ἢ φήμη . τι Θέτι ἔ ἔγημε. ΠΊνδαρος δὲ Δές- 

γι, Ποσειδῶνα τὴ ᾿Απόνλωνα, καὶ Δία, αδλ τὸ γάμν. ΣιΘέ: 
τιδος ἐφίσαλ" κωλυϑῆναι δὲ αὐτὰς χατα τινας ΤῊ ἱςοοιχὼν πὸ 
“Επιμηθέως " Ὁ δὲ ̓Αιχύλον». αὐσὸ ἹΠρομηϑέως. φησὶ γὸ. ἢ τί- 
ξεται. γε παῖδα φέρτερον πατρὸς. ᾿Απονλόδωρος δὲ: Δία Φ Τ|ο- 
σειδῶνα μῷ τὸν γάμον ἢ Θέτιδος ἐφίσαι " Θέτιν δὲ ὡς Ἱρωφεὶ- 
σαν ὑφ Ἥρας. μὴ λέγεν Διὸ σωελθῶν ὁϑὲν ὀργιοῦ ἕντο πὸ 
ΑΑἰχα Θέτιδι, συζαῦξαι αὐτίῳω τῷ Πηλεῖ, 

ΠΕΡῚ ΘΑΜΥῬΙΔΟΣ., 

(λμυρς παὺς ἰὼ Φιλώμμωνος ὠ ̓ Αρσία Σ νὐμῴης » τὸ γέ- 
γος Θράξ᾽ ὃς ἔοχεν αἰο(ρον ἔρωτα 9 ὡρῶτο: ἐρξα νος ἐρὰν 

ἰῤῥένων. ὅτος χάνεις πονβνῷ διενεγζων 9 κὶ κιδαρῳὸίᾳ σξδα μα- 
σικῆς ἐρίσας ταὶς Μέσως ,. σιωέϑετο ἂν μὴν κρείττων δύρεϑ ἢ ̓ 
πλησιάσαι πάτωις “ ἂν δὲ ἡ]τηϑὴ » πικολα ὃ ἂν ἐκῖναα 9έ- 
λωσι. χαϑυπέρτεραι δὲ αἱ Μῦσω ἡβυόμῆναι, δἉ ὀμμάτων αὐτὸν, 
χ τὴς χιδαρωδίας, . αὶ τ γῇ ἐστέρησαν. διὸ καὶ παροιμία κεχράτη- 
τι, Θάμυρις μαίνεται, ἐπὶ Δ χ᾽ σύνθεσιν ὖοαλογα δοχον- 
ΤΌ “φγά]τειν. 

ΠΕΡῚ ΘΕΡΣΙΎΤΟΥ. 

Θ'κο, λέγε ἡ γεωτέραι Ἢ οδία . ἀναιρεθῆναι καὶ ᾿Αχιὰ- 
λέως χονδυλιοϑέντα ) ὁπηνίκα ὃ ᾿Διμαζόνα ἹΠενθεσίλειαν 

ἐκεῖ- 
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ἐχεῖνος ἀνελων, δίχτον ἔχεν ἐπὶ τῇ κειμένῃ" ὁ ἰδὲ ὃ ἐθαύμασε 
τὸ κάνλος᾽ καὶ ὡς χαλίω ἅμα κα ἀνδρείαν 9 οἰγδοιώτατος ἃ χάλ- 
λιτὸς ἡλέει κειμένϊω", τὸ ὅμοιον ὀικτιζόμιος. ὁ δὲ τιδηχόμορ- 
ᾧος 2) ὡς ἱστορεῖται , ἐπὶ λαγνείᾳ σχώττει τὸν ἥζωα , ὁ τόινιῳω 
Αὐχενλόυς γογγύλῃ χειοὶ παίσας τὸν ἀΐο(ισον. τῇ καλὴ [ε)- 
ϑεσιλεία συγκατακλίνει . 

ΠΕΡῚ ΘΗΣΕΏΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΙΘΟΟΣ. 

ΘΟ σοὶ ὯΝ Τερίϑος ὁ μδ Διος, ὁ δὲ ΠῸοσ εἰδῶνος ὧν 9 ἐφά- 
μινλον ἐποιᾶντο τὴν ῳρᾶξι. Θησάυς εἦ ὃν ὁ Ἑλένης - 

βαοϑ' εἰς». σιωεργον ἑχυτῷ τὸ ΠῈΕΘΑΘ αν ἔχε. ὁ δὲ Γαριϑς μῷ 
ταῦτα Σ Περσεφώνϊω ρπάσω (υληθεὶς,, ἑπόμδυον εὐχεν ἑαυτῷ 
Σ Θησέα. ἃ δὴ διὰ Ταινάρε εἰς “Αδἴω χατεκ 9 ὀντεᾷ ς κ᾿ ἐπὶ τι- 
γος τύπν καϑίσαντες 5 ἔχ ἐδύναντο ἐχῦϑεν ἀναστῆναι. ὕστερον δὲ 
Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέρβερον κατελθων Ὁ Θησέα μὴν διὰ τὸ ἀκοντικ 
κατελθεῖν ἀγέσωσε" ΠεΘίϑυ» δὲ, δι τὸ ἰδίᾳ “Φροιμέσεν κατα- 
ἜὐΩΣ εἰάσεν. ἔτι δὲ τὸ Θητέω: οὖ “Δδε ὄντος ἡ τρατδύσαντες 
ν᾿ ὗ Τροιζῆνο; ὁ; Διοσχϑροι ΓΑ ίθραν ὃ Ἔ Θητέως μητέρα αἰχμά- 

Τρτον ἔλαξζον. ' 
Καὶ ἄγλως πεοὶ τὰ Θησέως λέγεσι" (ὦ; τὸ χαείσαοσί ἀυτὸν 

Σ δημοχρατίαν τοὶς ᾿Αϑηναίοις Δύκος τις συχοφαντήσας ἐπόιη- 
σεν ὀξοττρακιοϑῆ: “δ ἥρωα. ὁ δὲ « ϑαγδυόρδιο: εἰς Σκύρον, 
διῆγε. «σ᾽ Δυχομήδε: τῷ δυυάστῃ ὁ νὕτῦς ὃς ζλοτυπήσ: ας 5 
ἰναλρεὶ αὐτὸν δόλῳ, ᾿Αϑηναῖοι δὲ, Ἁιμωξαντες κ᾽ χελόυοδ ντες ἐκ- 
δικχῆσαι τὼ Θητε « τὸν ιδ Λυχομήδη ἀνεῖλον, τὰ δὲ ὁςὰ με- 
ταστελάμενοι ». καὶ Θησεῖον ὀικοδομιήσαντες 9 ἰσοθέους ὅτῳ τιμάς »ἔ- 
μϑστ - διανομαὶ δὲ ἡ, ἐυωχ ἰα: τοὺς Θησείοι: γίνονται. τυὶς δὲ 
ὀγδόαις τοὶ Θητεΐα ἤγετο. ἢ πᾶσαν Ἃ ἡμέραν ἐτανηγύφιζον εἰς 
τιμίω τὸ ἥρωος. ἑορτὴ αὐτῷ ἐπετελεὶ τον ἐπειδὴ συτὺς σιιωήγαγ;Ὲ 
Ἔ ᾿Αττικίυ)δ, πρότερον στοράδίω καὶ χὶ χώμας ὀικιτμ)δίω. 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΊΝΙΔΟΣ. 

(0) 5)». ες ἣν παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις τυράννων “ χαϑάπερ φασὶν 
ἀἄνλοι τὸ ᾧ "Ξενοφῶν ἐν δευτέρῳ Ἑλληνικῶν. 

Καὶ Θέογνις ἕτερο: Μεγαρδυς ν ἽΜ οὐ Σικελίᾳ Μεγάρων )γε- 
"να οἵωξ ὦ τῇ πεντικῦττὴ ἐνάτη Ὀλυμπιάδι. ἔγραψεν ἐλεγείαν 

εἰς τὰς σωθέντας τω Συρχκυσίων ω τῇ πολιορκίᾳ ΝΘ γγώμας 
δι᾿ ἐλεγείας οἷς ἐπὴ διχίλια ἢ ἔγραψε δὲ ᾧ γνώμας 

ἜΉ Ζ πα- 
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οἰ δαινετιχάξ.. ἯΔ Θέογνις. τραγ ὡδοποιητὶς παίνυ ψυχρός. ὃς ὦ 
“ἢ 

Χίων ἐλέγετο. ἔσι δὲ καὶ ποιητὶς Μεγαρδὺςγ. ἄΐλος τις. Θέογοις... 

ΠΕΡῚ ΘΡΑΣΥΒΟΎΛΟΥ, 

Ῥασύβουλος .. ἐραστὴς ὧν τι δημοχρατίας,. χα) ἀυδϑάδης., χαὶ 
δωροδόχος, ᾧ ὑπερόπτης τὸ δήμ, ἠβέλετο δι᾿ αὐτῷ. πάντα 

“Ὡράττελζ. βυλόςδυθ. δὲ χαταλύσαι τὰς τριάχοντα 9 κατχλα- 
βὼν ἼΡΕΝ τόπον τινάς κακχεῖσε συμμάχες λαβών, κατέλυσε. ᾿ 

ἐπεὶ ἐἰλχαζονιχον ἐφθέγξατο ᾿ ἤκασε μὴ μνησικαχῆσομ ΓΝ ἐγένετ: 
τὸ παροιμιακόν.. Φυλὴ δὲ... δῆμος τὴς ᾿Αττικῆς." ὦ ὧν ἐνοικϑν»- 
τες. Φυλάσιοι. τὸ δὲ ποῦοοὶ τῴ ᾿Ἄρφις οφάνεν » εἰ σὺ Φυλίω χα»: 
τέλαξες,, ἀντὶ τὰ εἰ ἐπλέπσας, εἰ μέγας γέγονας... Φυλῇ. γὸ . 
τύπος ὅτ χαλόμζοος. 

ΦΙΔΟΣΟΦΟΙ. 

ΠΈΡΙ' ΤΟΥ ΘΑΛΔΗ΄. 

{.Ὁ. Αλὴς Μ᾽ ἐπτὰ φιλοσόφων εἷς, γέγονεν 9. Μιλήσιος" ὡς δὲ 
Ἡρόδοτος, Φο)νιξ᾿ γεγονὼς Ὡρὸ Κρόνσῃ.. «ρῶτος ὅτος τὸ 

σοφὺ ξο. Εν ὄγομα" δ ωρῶπος ἢ 5 ψυχίω εἶπεν ἀϑϑάνα του. ἣν δὲ: 
ἐπὶ γγεωμετθίᾳ. δια βεβοημἶδος .. αρῶτός τε τὰ θα ὠραν δε; ΕἾ. 
δ. μίω. ἰννὰ καὶ ἄκρος μηχανικὸς ἣν... πρατεύσαντος γὺ Κροΐσε ρος 
Κῦρον, φζ μὴ δαυα μένης - στρατιὰς αὐτὰ διαβῆναι τὸν ᾿Αλῳ το- 
ταμον “μέγιιρον, , τοιόνδε τι μηχανᾶται" ἄνω τ τρατιᾶς ἠων 9. τῆ: 
μῖε: τὸν. ποτα μον ἑτέρωσε ῥεῖν.» τ πιάν το 9. ἄλλναὶ το: ἐσθ οον αὐτὃ 
σχιοδέν" τὸ μἣν ἕν᾽ εἰς Τ ἄρχμιίαν πορείαν ἐχώρει" “ϑιάτερον δὲ ἘΠῊΝ 
᾿Αγκάλης. εἶχε μπρατιὶν » ὅν ὅτως ἑπεραλώ ϑδησὰν ν ἐποίησε. δὲ 
Σ εἰς δύο τομΐω. ἵνα ᾿ ἐτσανιόντες τεραιωϑήσωνται. Φέρεταλ σλ]- 
τὸ ἐξῆν γῆι ΠΑ ΑΝ ἔγραψε αὗδὴ μετεώρων ἐπτιχὼς " «ἕδὰ: 
ἰσημερίας ᾧ ἐκλείψεως. ὦ. ἄλλα πολλά... 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΘΕΑΝΟΎΣ. 

(  ω Κρίοσα φιλόσοφος. ϑυγάτηρ. μὴ». Πυύϑώναχτος ,) γα με: 
τή δὲ 15 μεγάλε. Πυϑαγόρε. Φέρεται αὐ τὴς ὑπομνήματα 

πονλὰ φιλότοφα καὶ ἀποφϑέγματο ῷ ποίημα τι δι᾿ ἐπὼν. ἔστι 
καὶ ἑτέρα Θεανὼ Μετοιτσοντιχὴ ἢ Θερίχ᾽ ἔγραψε πεοὶ. [Γυθχγόρϑ.. 
[δυϑαγορεία ὃ, Ἔσα" περὶ ἀρετὴς Ἱπποδάμω Θυοίω: «-δοινέσεις γυ- 
εὐλχείας" αὶ ἀποφθέγματα Πυϑαγορείων. 

11- 
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ΠΕΡῚ ΘΕΑΙΤΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ᾿ΑΣΤΡΟΛΟΤΟΥ. 

Οὐ τς: . ᾿Αϑηναῖος φιλόσοφος. αὶ ἐὶς τὸ ἄκρον ἀστρολό- 
γος. μαϑητὶς Σωχράτες ; ἐδίδαξεν ) κῷ τὸ δ πορῶτος 

δὲ τὸ πέντε χαλύμϑυα στερεὰ ἔγραψε. γέγονε. μΣ τὸ Τιελοποννὴν 
σιαχά. 

ΠῈΡΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΎ ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ.. Κ΄ 

οι" 3 φιλόσοφος Τριτσολ ἑτὴς - ἔγραψε Σφαιοικὰ οὖ (» 
“Θλίοις τοιτίν" διαγραφὰ τ΄ ὀιχιῶν ἐν βιβλίοις τρισίν. ἤτοι 

περὶ ὀιχήσεων.- ὑσόμνημω εἰς! τὰ Θευδὰ κεφάλαια." πεϑὶ ἡμιδ 
ρῶν ᾧ νυχτῶν Β΄ " υὐσόμνημα, εἰς τὸ ᾿Αρχιμήδας. ἐφόδιον" γἡ δι᾿ 
ἐπὼν εἰς τὸ ἔαρ, ᾧ ἕτερα, διάφορα. 

ΠΕΡῚ ΦΕΟΦΡΑΊΣΣΤΟΥ. 

[ ΠςΠμτρξ. Μελάντυ γιαφέως ἕ ἀκυστὴς Αὐριποτέλϑ:. ἔγραν 
ἀναλυτικὰ “οροτέρων τρία " ἀναλυτικὼν ὑστέρων ἑπτά" 

ἐὐωλύσεις συνδλογισ μδ " ἀναλυτιχῶν ἐπιτουΐω - ἀνηγνμδύων το- 
τῶν" περὶ Ἀΐϑων" πεοὶ φυτῶν" πεεὶ μετάνλων" πεοὶ ὁδιμδ } " τὸς. 
καλυμδύος χαρακτῆρας" χαὶ ἀδνλα. “- 

ΠΕΡῚ ΘΕΏΩΝΟΣ ΤΟΥ ᾿ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩ͂Ν ἌΛΛΩΝ. 

ΕΣ ; ᾿Αλεξανδρέυς", φιλόσοφος Στωϊκὸς ἐπὶ ᾿Αυγέσϑ".. 
ἐγραψ εν» ὑπόμνημα ᾽ ̓Απονχλοδωρμ φυτιολογικὴς εἰσαγὼ- 

γ}: πεεὶ τεχνὼν ῥητορικῶν βιβλία τοία. 
Καὶ ἕτερος Θέων Σ μυρναῖος ἀρροσρ καὶ Θέων ᾿Αντῖοχ δὺς τ 

ον Δάφνη" φιλόσοφος Στωϊκύς. ἔγραψεν ἀπολογίαν Σωχράτες. 
ὦ ἀἄδλος “πορὸς τύτοις. ὃ. ὧν τὰ Μυσείν ᾿ΑἱγύπΊἼος Φιλόσοφος ἢ 
σύγχρο γος Πάππῳ τῷ φιλοτόφω., κὶ αὐτῷ ᾿Αλεξανδρεῦ. ἀμφό- 
σέροι ἐπὶ Θεοδοσΐῳ τὰ “φρεσβυτέρῳ. ἔγαψε μαϑηματιχὰ : αἶδιθ- 
μητιχά" ζ σημείων ᾿ς σκοπῆς ὀρνέων , γἡ τὴς. ΤΩ χοράχων φως 

νῆς " οὐδὲ τὴς τὸ κυνὸς ἐπιτολῆς " αὐδι' τὴς ΝεΓᾺ 5 ἄναρ ἀσεως " εἰς 
τὸν ΤΙτολεμαῖον Ὡρόχ είρον κανόνα" ἡ εἰς τὸν μικρὸν ἀστρόλα- 
βον ὑπόμνημα. 

ῬΗ- 
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ῬΗΎΤΎΡΓΟΡΕΣ. 

ΠΕΡῚ: ΘΕΟΔΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΙΚΟΥ,. 

(Ο ἔοδέατη». ᾿Αδισ'τάνδρε Φασηλ της ὁκ Λυχίας ἑήτωρ. ἔγραψε, 
τέχνϊω βητοουκίυ ον μέτρῳ ν ἃ ἄλλα τινὰ καταλογ άδζω, “ 

ᾧ τραγῳδίας " ἐτράτη γὰ καὶ ἐπὶ τραγῳδίας. ἀχυστὺς Πλάτωνος, 
᾿Ισοχράτϑς ᾿Αδιςοτέλυς.. ὅτος ἔσχεν ᾧ ὑιον Θεοδέκτίων ἐὔτορα 
ἢ οὐτόν " ὅστις ἔγραψεν ἐγχωώμιον ᾿Αλεξανγδρυ τὸ Ἢπειρωτδ" 
ἱσοριχά, ὑσομιήματα, νόμιμα δαρρ αφικὰ .. τύχνίω ῥητοσικίω οὐ 
ςἰΟλίοις ἑπτά" ᾧ ἀγλαὰ τινὰ ὑπομιήματα. 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂.. 

() όδωρος Βυζάντιος σοφιὶστῆς " ὃς αὐσὸ Πλάτωνος. λογοδαΐ-" 
δαλθ. ἐκλήθη. ἔγραψε χατο Θῥασυβύλε" χατοὶ ᾿Ανδοχί-" 

ε αὶ ἄνλα τινά. 

ΠΕΡΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂ ΤΟΥ ΓΑΔΑΡΕΌΣ. 

(Οὐ Ξόδωρο:» Γαδαρδς σοφιστὴς, ἀπὸ δύέλων διδάσκαλος γεγονωτ᾽ 
Τιβερίν Καίσαρος ἐπὶ ᾿Αδειανδ. ἔγραψε αἰϑρ ΤΜ ον φως 

τοὺς, ζητϑμδήων βιβλία Ίο᾽α." αἴξ ἱστορίας Α΄" αδε θέσεως Α΄" 
πεθὶ διαλέκτων ὁμοιότητος ἀ ἀποδέιξεως Β ΒΒ ὙῚ πολιτέιας, Ἐ΄.- 

χεοὶ Κοίλης Συρίας Α΄" πεοὶ διωάμεως ἐἥτορος Α΄. 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΚΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ῬΗΎΤΟΡΟΣ. 

(-)ξκειτος Χίων οὐῳ ̓μαϑητὶς Μηήροδώςε᾽ τὸ Ἰσοκρατικὰ» 
ἔγραψε χρείας. Φ ἔρον] 7 δὲ ουδὲ ἱσοφίαι᾽ Λιβύης :. καὶ ἔπι-- 

στολω ϑαυμάτιλι" αὶ Ἄόγοι πανηγυρικοί. 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ. 

() ότομτος. Χίος βύτωρ » υἱὸς Δαμασι στράτα, γεγονὼς Ἂ τὰς 
χρονας τὴς ἀναρχ (ας ᾿Αϑηναίων ἐτὶ τὴς εγ, ᾿Ολυμτιάίδος 

ὅτε ἡ "ΕΦορος" ᾿σοχράτες αἰ κϑσ΄τῆς: ἁμα ̓Εφόρῳ ἔγραψεν ἐπιτο- 
μἰο Ἶ Ἡροδότν ἱστοριῶν οὖν δυσὶ βιβλίοις" φιλικὰ οὖ βιβλίοις 
οβ΄: ἑνληνικὰς ἰσοοίας. ἐπονται δὲ τυὶς Θεχυδί δ᾽ κὶ "Ξιειοφὼν- 
Το: 5 Χο) εἰσὶν ὦ οι βλίοις πε ἔχεσαι τὰ ἀπὸ τὸ ΠΙΕελοτοννή- 
σιλχδ πολέμϑυ ᾧ λοιπά, ἔγραψε δὲ χαὶ ἕτερα πλᾶστα.- 

ΓΈΕ- 
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ΠΕΡΙ ΘΕΩ͂ΝΟΣ ΤΟΥ ΞΟΦΙΣΤΟΥ͂., 

ΟΞ»: ̓Αλεξανδρόὺς σοφιστὴς. ὅς ἐχρημάτισεν ᾿Αἴλως. Ἔγλαν 
Ἅψνε τέχνίω; 7] “ρογυμνασιμάτων" ὑπόμνημα εἰς τὸν ἽΞ.- 

γοφῶντα " εἰς τὸν ᾿Ισοχράτίω" εἰς Δημοοϑ ἐνίω " ῥητορικος δο- 
ϑέσεις" καὶ ζητήματα περὶ σιωταΐξεως λάγε [9 ἀνλα. 

Καὶ ἕπρος σοφιστὴς Θέων ὃ ̓ Ουαλέσιος. φέρεται αὐτῇ εἰς ᾿Αν- 
δοχίδἰον ὑπὄμνημα. ὦ ἀνδλος λόγων ῥητοδικῶὼν σοφιστής " γέγο- 
γως ὅἶτοο Τὰς ἱερὰς “Μαρκέννης τὸ γὲ ἀνέχαϑεν., τὸ δ᾽ δὲ ὗσο- 
γεία πατρᾶῦϑεν ἀπῷ “Ῥαδικΐω διδασκάλε" ἔγραψε τέχνίων. ῥητο- 
ρακην" «ἀρχαίαν σοφίαν" φ ἄνλα, τυᾷ . ἔς! δ ἄΐλος Σιδώνιος: 
σοφιστὶς ᾧ αὐτύς " Γυμνασίᾳ τὸ σοφιτἃ παὶς . πιλδόύσας χο 
τὶν πατρίδα. ἐπὶ Κωνσταντίνῳ. 

ΠΕΡῚ ΘΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ᾿ΑἈΘΗΝΑΊΟΥ. 

Οπραδης, ᾿Αϑήηναῖος ῥήτωρ» μαθητὴς [Γροδίχε τὰ Κεν" ὃς 
ι ἐπεκαλεῖτο Κόϑοριος. ἔγραψε μελέτας ῥητορικεὶς καὶ ἄκλα. 

ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΊΟΥ. 

Οπρρος Κεῖος σοφισιτίς. ἔγραψε μελετῶν ι(λία τοία " 
πεοὶ ὁμοιώσεως Ἀόγδ᾽ πεδὶ ἐικόνων, ἥτοι «δ. βολὼν" πε- 

δὶ αημάτων. 

ὍἽΕΡΙΣ  ΘΡΑΣΥΜΑΙΧΟΥ. 

“9 
()ὴυυύμαχος. "Χαλχιδόνιος σοφιστὴς οὐ Βιϑυνίᾳ. ὃ; “ορῶτος 

περίοδον “ὁ κῶλον κατέδειξε" 2) τὸν νιὼ τῆς ῥητορικῆς τρό- 
πον εἰσηγήσατο, μαϑητὶς Πλάτωνος τῷ φιλοσόφε, νὰ ̓ Ισοχράτες 
τὰ ῥήτορος. ἔγραψε συμβελόυτικές" τέχνζίω βητορικίω " παίγνια" 
ἀφορμὰς ῥητοοιχάς. 

ΤΙΟΙΗΤΑΓΙ͂. 

ΠΕΡΙ ΘΑΛΗΎΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂Ν. 

(Οὐ λήτας Κρὴς, ἢ Ἰδλυριος λυραχὸς, γεγονως “οὸ Ὁμης- 
ἿΣ ἔχου ψε, μέλη. ᾧ ἕτερος Κνώοτιος ῥα ψωδός “ συωέθηκε 

ποιήματά τῶ μυϑικά. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΘΕΟΓΝΗΊΎΟΥ. 

Θ᾽ ογνητος χωμιχός. Ὦ δραμάτων αὐτὸ Φάσμα, ἢ Φιλί λάρ. 
γύρο; " Φιλοδέατοτος ̓  Κένταυρος. εὖτ ἢ 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΊΓΝΙΔΟΣ. 

( .»»» Μεγιαρδυς ὧκ Σικελίας, ἔγραψε, γνῶμας " ἐλέγξίας 
.-΄ εἰς ἔπη βω" ᾧ ὥρος Κύρνον τὸν αὐτῷ ἐρώμῆοον᾽ . Ἅνωμολο- 
γίαν δι᾽ ἐλεγείων" Ἀὶ ἑτέρας ὑπσοθηκὰς παρανετικίς " πάντα «ἔς 
τριχῶς « Τὴ ἕτερος. Θέογνις Ἰραγῳδοποιός. ΐ 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂. 

(ς)Ἑὅδωρο; ποιητής " ὃς ἔγραψε διάφορα, δι᾿ ἐπῶν" ὦ εἰς ΚΆεο- 
πάτραν δι᾿ ἐπὼν. 

ΠΕΡΙῚ ΘΕΟΚΡΙΊΟΥ. 

(ὕω: Γραξαγνόρν ὦ Φιλώνης Συραχύσιος " ΚΟ δέ τινὰς. 
Κώος. ἔγραψε, τὰ καλϑμδυα, ουχολικὰ ἐπη Δωρίδι διαλέ- 

κτω.. τινὲς οὶ ἀναφέξεσιν εἰς αὐτῦν Ἴ, ταῦτα. ΠΡροιτίδας, ἐλπί- 
δας» ὕμνες . ἡρωϊνας 5 ἐπικήδεια μέλη ἐλεγείας ν᾽ 9) ἰἐμδζςς ̓ 
ἐπιγράμματα. 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ. 

(Οὐ ύτομτο:, Θεοδέχτε ; ᾿Αϑηνάζος εὐρῦ ἐδίδαξε ὑρυνς 
κδ΄. ἐσι δὲ τὴς ἀρχαίας κωμωδίας κι ᾿Αφιςοφάγζῳ : 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΦΙΛΔΟΥ. 

Θ ταν κωμιχός. ὙΜἹ δραμάτων αὐτὰ ὝΡΥΙ ῥατρός τ ἜἘπίδα,».: 
ρο; 9 παγκιάτεια, Βοιωτία. ἹΠροιτίδες. ΝΝεοπτύλεμος »" 

ΠΕΡῚ" ΘΕ ΣΠΊΔΟΣ. 

(ΕΞ στὶς 5. Ἴκαοία πόλεως ᾿Αττικῆς 9 τ(αγικός. ἐχκαιδέχα τος 
- ἀπὸ τὰ ρώτα γδυομδύυ τιαγωδοποιΐ ἐπὶ γένες τὸ Σιχνω- 
νἱϑ.τιϑέμδυος,. κα. ταρῶ τοῦ μιν ᾿χείσας τὸ πρόσῷτον- ψὶμμυθίῳ. 
ἐτρα)νῳδησεν" εἶτα ἄνδρα χρῇ ἐσκέπασε οὖ τῷ ἐπιδείκνυοϑ' . ἐνῇ 
μὰ, ταῦτα εἰσήνεχε καὶ τίω ΔΜ «ὠροσωπείων “χρῆσιν.. δράματα 
ἀυτὸ, ἀῦλᾳ Πελίω, Φορος » ἱερεὺς) ἠΐϑεοι, [᾿εγϑέυς.. 

ἹΣΤΟ. 
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ἹἽΣΤΟΡΙΚΟΊ. 

ΠΕΡῚ ΘΕΜΙΣΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ͂,. 

()"μιτογένηε Συρακόσιος . ἱσορικός. ἔγραψε Κύρν ὠνάβασιν" 
αὶ ἄνλα τινὰ σδεὶ τὴς ἑαυτὰ πατοάδθ.ο. 

ΠΕΡῚ ΘΗΣΕῺΣ ΤΟΥ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ,. 

Ἡσεὺς ἱστορικός. ἔγραψε τὰς ΤῊ ἐνδόξων βίως ὦ, βιξλίοις 
πέντε" Κορινϑιακὼν ὦὸ ((λΛίοις τρισὶ ὧν ὃϊς ᾧ περὶ χα- 

ταστάσεως τὰ Ἰοϑιμικῶ ἀγῶνθ.. 

ΠΕΡῚ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. 

Ουκυδίδης "Ολόρῳ ᾿Αθηναῖος, μαϑητὶς ᾿Αντιφῶώντος. ἔγραψε 
{ " “: 

τὸν Πελοποννησίων χὰ ᾿Αϑηναίων πόλεμον. ἤχύσε 5. ἔτι 
παὶς τυγχάνων ᾧ Ἡροδότϑ, 

ΠΕΡῚ ἸΑΝΟΥΑΡΙΟΥ͂. 

᾿Ὕ ΔΑνουάοιος. ἀγαλμα, τετράμορφον διὰ τος τέοσαρας τροπάς" δὲ 
δ᾽ πλάττεσιν αὐτὸν ὦν τὴ δεξιὰ χειοὶ χλῶδα χατέχοντα, 

ὡς ἀρχίω) τὰ χρὸνε ᾧ ἀνοίζξιν 1δ' ἐνιαυτὰ ,5 ᾧ ϑυρεόν. ἕτεροι 5. 
τῇ δεξιὰ Τ', τὴ 5. ἀφσιτερὰ ΞΕ, κατέχονται, ὥστερ ὃ ἐνιαυτόν. 
ὅϑεν καὶ ὁ Λογγῖνος ἀιωνοαδίον αὐτὸν ἑρμιίυδῦσαλ βιάζεται) ὦτα- 
»εὶ αἰῶνος πατέρα. 

ΠΕΡῚ ἸΑΣΙΏΝΟΣ. 

᾽Τλσίων, χ τὸν Ἑ λλάνιχον, Διὸς ὑὸς ᾧ ἡμέρας" παρ᾿ ὦ με- 
] τὰ τὸν χαταχλυσιμὸν ἑυρέθη, φασί, «τέρματα. ὅθεν καὶ Δημή- 
ΤὴρΡ9 Ἀ7 τὸν μῦϑον, ἐφίλει ἀυτὸν. ὡς καὶ Ἡσιόδῳ δοχε;. χαὶ μί- 
γνυται ἐκ οὐ ϑαλάμω. ὠνλὰ ᾧ ὦ νεῷ τοιπόλω " ἣν ὁ ἀυτὸς 
Ἡσίοδος ἐξοίρε: ἀλεξιάρίου χαλέσας,, καὶ παίδων δύκηλήτειραν . χαὶ 
ὧν τὴς ποιάυτις μίξεως ὁ ΤΙλὄτος γεννᾶται, ὁ ὡραῖος δηλαδή. 
ὃ δ᾽ τῷ Ἰασίωνι τέτῳω ἐγσχήψας κεραυνὸς εἰς πολιὼ ἀυχ μὸν 

σρᾳ ογοοῖ - 
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γοῦται., ὃ; ὁ. ὀλέθριος ἀπεναντίας ἥκοι «οἷς γεωργοῖς ὅτε γἕ- 
νηται. τὺ ὃ ὅλον εἰπε οὐ ἐτεν γ ξωργ, γἱχώτχτος “ὁ Ἰασίων. δόξαν 
ἔσχε Δήμητρι σμωφῳκηχένῳι . ὁ τν Πῦτον πεχεν χαϑ' Ἡ σίο- 
δον. δοκεὶ 9. “«Φγοσφυὼς κληθῆναι Ιασίων. ἷἶδο' τὸ ἴημι. διοὶ 
τίου στορίμων ἐστιν» ὅ ὕδι πέμψιν. Κ᾿ τὴς γῆς. ὁ 5 ᾿Αῤῥια- 
νος ἰστορεὶ 9 καὶ ὅτι. ᾿Ιατίων ἀδελφὸς ᾿Αετίωνος ὦ. Δφβλόνιῆι πρό- 
γονθ. [Γριάμο, ὧν Δήμητρθο. ιχαλ Κόρη: χάτοχος- ὅμῆνος εἰς 
τε Σικελί ἦλθε. να πον υ ἀννίω γὼ τλ τ θην πα ἐχείνηξ 
ὄργιχ δεικνύων, διὸ: εἰν ροῦν ἔσγεν., ὡς Δημήτιρ ἀυτῷ μίσγείαι: 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ἸΔΆΓΩΝ ΔΑΚΤΎΛΩΝ. 

Δαῖοι Δάχτυλοι ᾿Αγχιάλης Νύμφης" λέγονται εἶναι. ΟΣ 
χίδας δὲ λέγει ». ὅτι Νύμφη τις ᾿Αγχμάλη᾽ ᾿Ομαξῶδος γῆς 

δραξα (δύη: ἐποίησε τὰς δουίες Δαχτύλες. ᾧ ὅτι διὰ τὸ ἐἑυῆναμ 
ἀὐτυς. δι τῷ χειρῶν, Δάκτυλοι ἐχλήθησαν: οἱ δὲ τὲς ̓ Ιδαίως 
Δακχτύλης ὲξ φ πέντε φασὶν Τὴ ᾧ τὰς μ) δεξιις 5 ἄῤῥενας ᾽ 
τὰς δὲ ἀριστερὸς, ϑηλείας. Φερεκύδης δὲ τὰς μὴ δεξιὲς εἴχοσί 
φησιν 6)" τὰς ὁ ἐυωνύμας:. τριάκοντα δύο. γόητες δὲ ἧσαν καὶ 
φαρμαχεὶς " κα δημισργοὶ σιδήρα λέγονται πρῶτοι, τὴ μετα νλεῖς : 
ὠνομάσθησαν 5. Ἰδαῖοι, ἀπὸ τὴς μητρὸς ᾿᾿Ιδης" ὃι μδὺ ἀριστεροὶ 9 
γόητες" ὧι 5᾽ δεξιοὶ, ΠΑΝ ἀροτος ὧι δέ φασιν ότι ᾿Ιδαλοι ἐκ ήθη- 
σαν, ἐπειδὴ ὦὐὸ τῇ [δὴ σιωτυχόντες [ Ἥρᾳ ἐδεξιώσαντο τίω 
Δ εόν " καὶ ΤΨ δακτύλων αυτὴς ἥψαντο. Μνασέας 5) λέγει ὅτι 
Δέάκτυλοι λέγονται ἀπο Δαχτύλυ τὸ πατρός" αὶ Ἴδαῆοι 9. .ὠπὸ 
τὴς μητρὸς Ἴδης Δ δεῖς δ εἰδέναι ὅτι ᾿Ιδαῖοι, ᾧ Δάκτυλοι , χῳ 
Κυρῆτες. ἃ Κορύβαντες, δι ἀυτόι εἰσιν. 

ΠΕΡῚ ΤΟ ΤΔΙΣΟΝΟΣ. 

Υρω, ἡ Σαλμωνέως θυγάτερ. ἔτεχε τῷ Ποσειδῶν! Νηλέα ὶ 
Πελί. εἶ τὰ γαμεῖται Κρηθῶ τῷ ᾿Αόλε πολδί" καὶ τίκτει 

εἐυτώ ᾿Αἴσονα. Φέρητα . ᾧ ᾿Αμυϑάονα. ᾿ γένεται ὧκ μδὲ ᾿Α΄- 
σόνος, ᾿Ιάσων" ὧμ 5, ᾿ὙἈΤΒΉ ̓ Αδμητος" ὧκ ὅ᾽ ᾿Αμυϑάονος, Με- 
λαμπὸς. ὦ ὁ μ80 Ἰάσων, ἐχδ ίδοται Χαίρων τρέφε . ἃ τί 
ἰατρικίω μανθάνειν, ᾿Αἴσονος τῦ πατρὸς τίω βασιλειὸν τῷ ἑο,- 
τὸ ἀδελφῷ [Πελίᾳ καταλιπόντος » ἄρχειν τε ᾧ Ἀρατεῖν Φ Θεοτα- 
λίας χελ ϑύτάντος ἕως ἂν ἶσος ραφῇ Ἰάσων ὠπὸ Χείρωνος, χρησ- 

μὸν 5 ἣν εὐληφως «οὶ τ ᾿Απόνλωνος ὃ [Πελίας φυλάττεχχ 
τὺν ἀπιόντα “γος ἀυτὸν μῶοΣ ἀδιλταν τε ἡ ξεο, γὸ δι᾿ ἀυτόν. δ 

δὲ 
᾿ 
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δ ̓Ιάσων ἀυξηδ εἰς, ἐῤχεῖωι Ὄρος. "τὺς ἀδελφὺς τὸ πατρὸς. 5. Μμὲ- 
ϑέξων ἢ ᾧ ἄυτος τὴς βασιλείας τ" πατρός, πυόμδνθο. 5) ὦν τῷ 
᾿Αναύρῳ ποτα μῶ, ( ἐσ ὃ ὅτος. τὴς Θεοσα αλίας) ᾷ βυλύμἣυος πὰ- 
βελθεῖν. δ᾽οίσικεν ἐπὶ τὴς ὄχϑης τὴν Ἥραν γρυλ ὁμοιωθ εἶσαν ς 
διαπερίσαι ἐδ) βυλοιδύίω, φοβεμδόίω 5... ἑγῶσὸν ἷ ξιτα τϑ τὸ 
γνὲς Ἰάσων, λαβὼν ἐπὶ ΤῊ ὥμων, διασωζε;. χ 5 10 μέσον τὰ 
ποτα μ, τὸ ἕν πέδιλον. ἀτοβάλλε: τὸ πηλϑ. εἶτα ἀπέρχεται ἐπὶ 
τὴν “πόλιν μονόπεδιλὸς.. ὦ ἐυδίτ κει πολήγυϑι» δημοσίαν»... (Δ θὺυ- 
σὶὴυ ἀγομένίων. τοὶς᾿ δ οῖτ᾽ σφ᾽ [πελίω, 5 Θεασοίμδυος. δὲ ̓ βονο- 
ὭΛΝΩ τὸν ᾿Ιάσονα ὁ Τελίας, ἀναμημνήσκετοι τῷ χρησμδ.. 60- 
λαβέεδυΘ.- δὲ αὐτὴν ἀνε εἶ» 2. ἀ λον αὐτῷ Ὡροτέταξε τοι τὸν » 
εἰπὼν ὅτις ἀπελϑων εἰς τίω Σχυϑίῳ ᾽ τὸ χρυτόμανλον δέρας κό- 
ισον 9 κὴ λήψη τίω βὰπλείαν τὸ σδ᾽ πατρός : τῦτο δὲ Ὥγο- 
δέταξεν;. ὄχ: ὡς Ὑ8᾽ κώδίθ᾽ τϑ" χουτῇ δεόμδυο: ᾽ οἰδην᾿ ὀιόμδηος ἀυ- 
τὸν ἐν τῇ ἀἰλλοδατῇ. μἀναμιρεθήσειζ σό: τινος. ἢ οὖ τῇ ϑαλάότῃ 
ναυχγήσειν. ὁ. δὲ ᾿Ιώτων πλέα: δέ τὴς ἐρηι εἰς Κόλχα:, 
" μετκχχομιτάιδοος τὸ χρυτον δέρας. ἐπανῆλϑε. καὶ Ἴω ἀποκει μές 
γίυν ἀυτῴ Θασιλείδν ὑπὸ τῷ τατρὸς διεδέξατο τῇ Πρλΐν φυγόντος 

Τὰ δὲ περὶ τὸ χρυσο μάννα δέραπος. ὅτως ἔχε: ᾿ἰΑθάμαςσ, 
ὑὸς ᾿Διόλε,. ἀδελφος Κρηϑέως γ᾽ως ᾿Απολλωγιός φησιν" ( ἀμ- 
φω γὸ Κρηϑεὺς ᾿Αϑάμας τ΄ ἔσαν ᾿Αἰσλε ὑτες, “ ) ποιεῚ ἐκ ΝΥ ες 
φέλης" δύο παῖδας, Φρίξον ἢ Ἕν Ιω, τελδυτηστάξης δὲ ἀυτῆς. γα- 

μεὶ δευτέραν γιωχῖκα τίω νώ. οὕτη δὲ, ὡς μητρυ!α. ἐπεβόλευε 
τοὺς ποαατὶς τοὺς ἐκ τὸς “ροτέρας γιυωμιχος πο φρύττεσα τοὶ 
σπέρματα, παρεῖχε τοὺς γγεωργ οἷς ὩΡὸς᾽ ατύρον. ΟἹ δὲ. ἐασειρον 
μ᾽ ὦν τῇ γῇ. ἡ δὲ γὴ λαρύσα; ὄχ ἔφερε τὰς καρτοῦς τὰς ἐτη- 
σίως δι τὸ πεφείχϑαι τὸν «τῦρον. ̓ Αϑάμας ὃν, ὡς ξαξῆχόυς, 
σιωαγαγῶν τὸς μάντεις ἥρω τα ἀὐτὰς ) μαϑεὶν βϑλι ̓μἶνθ. τὴν 
ἀιτίαν τῆς. ἀφοῤίας. καὶ δὲ ᾿ἵνω πέμπει “«ορὸς ἀυτὲς, δῶρα ἐπαγ- 
γενλομδύη δώσειν. εἰ φήσειεν «Ὡρὸς ᾿Αϑάμαντο, ὡς "εὶ μὴ ἶνα- 
ρεϑ εἴη τοὶ τέχνα τὰ ὅν Ῥ «ροτέρας γυυαλχος αὐτῷ γεγονότα; Φοι- 
ξθΘ. καὶ Ἕν), ἐκ ἂν ἐχφύσετεν ἡ γῆ τὰς καρπός. πειοϑέντες δὲ 
Οἱ μάντεις λέγεσι ταῦτα ὑσος ρέψψαντες, τῷ ᾿Αϑάμαντι. μενλόν- 
τῶν ὃ τῷ παίδων: ΖΣ ΙΝερέλης Φοίξυ χ4) ἝΡλης Φονάθεο., κϑιὸς 
ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὸν ἐπηρτημδύον κίνδυνον. εἶτ ἐπὶ τῇ νωτῶν 
Χαζὼν εὐστεε σὴν εἰς ϑαλαλσαν" γα νηχό δοίθυ ἔφερέν αὐτάς. ἐὰλ- 
ϑὼν 5 εἰς τὸ Τρωϊχων τέλαγος ἀποξάκλεν Σ “Ελλίω)" ὅϑεν ἃ 
ἐπ᾽ αὐ τὴς Εἰ γλήσσο:τος ὠγομιάοϑεη" τον δὲ" Φρίξον ἐπὶ Ἃ Σχυθίὸῳ 

(ἀπ ἃ οι - 
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διαχομίζεε. ἔγϑα αὐτὸς σφάζει μδὶ τὸν κριὸν, ὦ ϑύε, Φυξίῳ 

Διΐ - ὅτι δξέφυγε ὁ ἐπιβελίω ὃ μητρυιᾶς. γαμεὶ δ' ἐφ ύρταοι 

πίω ἃ ϑυγατέρα ᾿Αἰήτα τὰ Σκυθῶν βατιλέως" χαὶ ποιεῖ ΦἘ αμα 

τἧς παῖδας τίοταρας. ᾿Αργονγ Κυτίοτζωρον, Μέλανα. κὶ Φρόγτιν" 

γχἡ ὅτως ἐκεῖ πελόυτᾷ. ' 

Ἰάσονος γενεαλογία 5 καὶ πὼς ἀτέχειτο ἀυτῷ κληρο- 

νομῆσαμ τ χρυτόμαναον δέρας". ὶ 

ΣΑΛΜΩΝΕῪΣ, ὁ ὥς ᾿Αχωΐας καὶ Ἤλιδος (ασιλό)ς,.,. γγυνᾷ 

ΤΥΡΩ!. 
ἥτις πρῶτον ὧν ΤΠοσειδῶνος ἥν 

ΝΗΔΕΙᾺ 
ΟῚ 

ΠΕΔΙΆΝ 
Ἵ 

οδυνήσασα δ᾽ τὰς δύο τύτες παῖδαςς. «θα τοῖς Ενιπέως τῷ πος 

"υμὰ ῥείϑροις.. κατέλιπε " τὸν μδ)). ὃν ἕνα κύων, ἀφαλοεϑέντων. αμ- 

Ὡς ἫὌὝ τέκνων, παρέχσα ϑηλὴν, ἔτρεφε " τὸν δ᾽ ἕτερον ἵππος 

ἈΠ τὸ μέτωπον ἐπάτησεν. ἐπελϑόντες. ὃν. ὃν ἱπποφορβοὶ .. ἀνελό- 

εὖνοι τὸ ποιδίᾳ ἔτρεφον " χαὶ τὸν μὴδ.ν. ἐπεὶ ὧν σιωδιομῆς αὐμα- 

τ; ἐπελιώϑη, Πελίδν ὠνόμασον᾽ τὸν ὅ. ἕτερον , ἐπεὶ χύων χα» 

τηλέησε, Νηλέα. ὕτερον 5 καὶ Τυρὼ μαμῶτα Κρηϑεὶ τῷ ᾿Αἱό- 

λυ σαιδὲ, αὶ τῇ ἱπποτάδῃ" Φξ ὃ γωνὰ 
"ΑΙΣΩΝΑς ΦΕΡΡΗ͂ΤΑ,. ᾿ΑΜΥΘΑΌΝΑ, 

Ἔκ δῈ ἃ δ ὃ 
ἸΑΣΩΝ. ἌΔΜΗΤΟΣ. ΜΕΔΑ'ΜΠΟΥΣ.. 

ὃ ὧκ Ὁ ὙΨισύλης. 
Τ᾽ Λημνίας. 

ἜΤΝΕΩΣ, ἢ ἼἜΥΗΝΟΣ. 

ἌΘΑ( ΜΑΣ. ὑδιὸς ᾿Διόλῃ,, ἀδελφὸς. Κρηϑέως πάτο ἼΔ'ΣΟ- 

ΝΟΣ ὁκ ὡς ΝΕΦΕΛΗΣ γηυνᾷ 
ΦΡΙΞΟΝ, ΕἽΛΗΝ.. 

5. χοὴ 
Χαλκιόπης 

τὴς ᾿Διώτυ. ΤΊ Σχυθὼν βασιλέως . καὶ ἔμημδ) ἐκεῖ σωθεὶς δια 
τὸ χρυσομάνκμ ἄρνος 9 
ἌΡΓΟΣ, ΚΥΤΙΣΞΩΡΟΣΞ, ΜΕΔΑΣ,, ΦΡΟΝΤΙΣ. 

ὥστε τὸν Ἰάσονα δόίτερον ὠξάδελφον τοῖς παισὶ τὰ Φρίξῳ. δυναὰ- 
οὗ χατχοιθμεδοῦζ. τότ ἔνεχεν καὶ ὡς χΛηρονόμος τῇ χρυσὰ δέρα-- 

τὸς ἦλθεν εἰς Κόλλχες᾽ ἔθανον γὸ ὁἱ ὑἱοὶ Φοίξῃ εἰς ὃ Ὁ ᾿Αλβανὼν 
πόλεμον, μὴ λιπόντες ἀσέρμα" ᾿Αλίββανοὶ δὲν, ἀ νὼ Μίγκρεῖλοι, 

ΠΕ- 
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ἼΔΟΥ: 

Δας, ᾿Αφαρέως μδὺ ὑὸς, ἀδελφὸς δὲ Λυχγκέως" ὅτος ἄριςξος 
τοξότης, ὑπάρχων, τῷ ̓ Αποόδλων!, Ἀ μῦϑον, ἀντιχατέστη, οἷρ- 

πάζοντι Ὁ ἔρωτα τίω Μάρπηοσαν τίω αὐτῷ γαμετὶν» ἐκ ἐθέ- 
λυσαν" ὡς ᾧ ὁ Λυκόφρων ἱστορεῖ. " Φαίνεται μῇ ἐμυϑήτα κάλ- 
λὲς αἴνιγμα ἢ ὁ τὸ ᾿Α πόνλωγος ἡλίν;, εἰς τίω ὑἡρωΐδα Ἰυὐτίω 
ἔρως, εἷς ἀξιοθέατον. ὦ δον ἡλιώδη τὸ εἰὸορς, ὦ διὰ τῦτο τῷ 
ἡλίω φρέπεσαν. αὐξιάδεται δὲ ὅμως ᾽ ἄνλως τὺ φίλωνδρον, τῆς 
Μαρτήοσης"᾽ ἣν ὁ μαὖϑος λέγει, πολλά τε κλαῦσαι; ὅτε ὧσο ᾿Α- 
πόνλωνος ἡρπάγη" ὦ σάρεσιν χἄσαν “«ροελέοϑ αἱ ᾿Απόνλωνο; ΕΦ 
αὐτὴ συγ γ’ηράσ᾽αν τα ϑνητὸν Ἵδαν. ἢ ἣν δὲ “θυγάτηρ ᾿Ευγ»κ τὸ γομ" 
βροκτόνε" ὃς εἰς ἀρματηλασίαν τὰς μνησῆρας τῆς θυγατρὸς προ- 
καλύμδιθ., χαϑὰ καὶ ὁ ᾿Ομόμαος; Φ τῷ διεχφυγύντι αὐτὸν διω- 
κοντα. εἰς ἀρατεῖον διδὲς αὐτήν" ὲ τὺς: λειπομῆυες ΤῸ ὅδιν ἦτ- 
λῆρον: καρατο δ] » Χα) τὸς χεφαλαὶς Τὴ: οἰκίας ὠπολωρὼν εἰς 
ἐκφόβησιν δεινά ἐπόιε:. ἐπεὶ δὲ ὁ ἴϊδας αὐσερίλασεν αὑτὸν 5 οἷρ- 
πάσας τίω Μάρπησταν, τὴ ἐχεῖνος ἐπιδιωξας. ὃ χατέλαβε , κα- 
τασφάττε: εδὺ τὲς ππες., ἑαυτὸν δὲ ῥίπτε ἐς ἃ πον μὴν Δυ- 
κόρμαν ποταμὸν. ἀπ᾿ ἐκείνῃ δὲ, ̓ Ενηνον. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ἼΔΜΩΝΟΣ. 

Δίωνα Χαμωιλχέων τὸν Θέστορά φησι καλείοῦζ δι᾽ ἐμπειρίας. 
Φερεχύδης δὲ τὸν ᾿Ιδμωνα ᾿Αστερίας τὴς Κορῶνϑ , ὦ ᾿Απόλ- 

λωνός φησι "δυέ οδαλ᾽ τὸ δὲ. χῷ Δαοϑείας . Θέστορα " τῷ δὲ, 
Κάλχαντκ. ὁ΄ δὲ ᾿Απονλώνιος 5 ἩλΩ ον, φησιν" συμμαρτυρεῖ δὲ 
αἀὐυτῴ ὦ Ἡρόδοτος . ὃν τινὰ καὶ ᾿Αιολίδίω Ἀέγε" ὅτι ᾿Διόλῃ τῇ 
ἝΝννος γίνεται Κρηϑ δὺς ὦ ᾿Αϑάμας . Κρηϑέως: δὲ ᾿Αμυϑάων 
κ᾿ ̓ Α σων" ᾿Αμυϑάονος δὲν Μελάμπες" τὸ δὲ ἴΑβας, δ᾽ "Ιδίων. 

ΠΕΡῚ ἹΛΑΌΝΟΣ. 

Δίων, ἥρως. Ποσειδῶνος ὑιὸς " ἀφ᾽ ἣν ̓ εισ τοφανης ὦ Τριφα- 
λότι 3 Ἱλάονας ἔφη τὲς φάλητας μεταφέρων . ὡς χὐπερβάλ- 

Ἄοντας τῷ μεγέθει, ὠτσεὶ ἔλεγε Τιτυὲς », ἢ τινὰς τοιότας. ἀλ- 
Ἄοι δὲ ϑεον Πρ ιακύδη φασίν. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡΙΝ ὙΤΈΕΓΣ. ἹΝΟΩΣ. 

ΠΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν ἐκ. τὶς Δαμνᾶς τῇ Βηήλϑ γγυνᾷ 
ἌΓΗΝΟΡΑ.; 

ὃ ᾧ ᾿Διγιόπης τῇ Νελε ποταμδ. 
ΦΟΙ͂ΝΙΞ... ἸΣΔΊΗ, ΜΕΛΙΑ, ᾿ΚΑΔΜΟΣ,. ἜΤΙ ΏΜΕΙΣ 

Ἔν 
Ἁρμονίας, : 

ἸΝΩΣΝ ΞΕΜΕ ΛΗ, ΑΓΑΎΗΝΣ 'ἃ ἌΜΑ γΠς 
Ἴνω. γιωὴ ἣν ᾿Αϑάμαντος ΑἿΣ Ὁ Νεφέλίω". αὐξε ἧ, ἧς οὖ 

«ὅδ ᾿Αϑάμαντος εἰρηται " ἥτις φέυγϑσα μἷἶ τὸ παιδὸς ἀυτῆς 
ΠΟαλαΐμονος, τὸ ρότερον Μελικέρτα λεγομδύς . διὰ τὸ διώχεοδί 
σ΄ Ὁ νοῶ μανέντος εἰς. ϑάλαοσαν. ἰπέτσ Τὴ ᾿ ὀὄξεχύθη δὲ 
πεοὶ ἐινϑον Ν δελφῆνος- ᾿Ααφίμαρχος δὲ ᾿ὶ Φοναχῖνος 
εὐ εν τὸ σῶμα, ἀγϑσιν εἰς Κόρνϑον. ὁ δὲ Σίσυφος ἀδελ- 
Φὸς ὧν ᾿Αϑάμωντος, βατιλϑύων Κοοίνϑυ. ἀγώνα ᾧ ϑυσίαν ἐπ᾽ 
ἀυτοὶς ἐτησ ίω: πενάριε “υέχ᾽ ὅθεν ὦ Ὁ εἰς αὐ]ὰς κεχλήχασι' 
ῶ Λόυνχοϑ ἐὰν ἀπὸ τὰ τ ϑαλάοση: ἀφρδ» Ὁ Ἴνω ὠνόμασαν. ᾿ 
Βυνη ἀϑ αὐτὴ οῖθο, Λυκόφρονι᾽ δίων, Βύνης. χατχλέχτοκαλ αὐ- 
δηέσσης. εἴρηται δὲ, αἶα" τῇ εἰς (υϑον δύνεεν,, βυϑοδύνη " χαὺὶ 
Ὁ συγκοπίω), δύνη " ἢ α΄ἶδα' τὸ δύνω., δύνη .» ἡ καταδῦσα εἰς, 
Δ) άλαοσαν, καὶ βύνη κ᾿ προτήν᾽ ἢ «-δα' τὸ βύω . τὸ κολυμβὼ " 

᾿) , ᾿ ᾿ 

᾿ " σὺ βύω, τὸ κρύπτω.,. ὅπερ ὦ ἄμεινον " ὁϑεν καὶ ἡ αὐτὴ. 

ΠΕΡῚ ΓΞΙΌΝΟΣ ς 

32 

“ἢ Ξήων». 7 τ (δὺ Ευειτοίδίω, Φλεγὺμ παὶς ἣν κ᾿ 5 Φερεχύ- 
δίω, ἐπίῃ ληθον ὃς γαμήσας, Δὴφ τίω ᾿Ηϊογέως .ν. τοϊδλὰ 

Ἀὑσ έοχ ετὸ δώσειν ἔδνᾳ. ἐλθόντος ἢ ἐπὶ ταῦτα τὸ ᾿Ηϊονέως ζ.,- 
ραϑῦρον ποιήσας ὁ Ἰξίων, ὧ πυραχτώσας σκεπάζει σὐτὸ Ἅεπτοὶς 
ξύλοις ῷ κόνει Λεπτῆ᾽ ἐμπεσων Ἴ εἰς, τῦτο ὁ Ἢϊονόις; εσώλε- 

το. λύοτα ὃ. τώ ᾿Ιξίονι. οὐέπεσε διὰ τῦτο " καὶ ἔδεις ἤϑελεν “})- 
τὸν γνίσω ὅτε δῶν, ὅτ᾽ οἰνϑδρώπων" ὅτι “ρὼ τος ἐμφύλιον ἄν- 
δραᾳ ἀπέκτεινεν. ἐλεήσας ὃν ὁ Ζϑς ἀγνέζει, αὐτόν " ᾧ οἱ γενιοϑ' εἰς 
ἠράοϑη ᾧ Ἥρας. ὃ δὲ Ζευς νεφέλίω ὁμοιώσας Ἥρᾳ παρακοιμίζει 
αὐτῷ" χα) ὕστεζον τσοιήσας τροχὸν τετροίχνημον,, κ.αὶ δεσ μέυσας 
αὐτὸν τιμωρεῖται. 

"Άκλως 53)» ἔοιχεν ὃ ᾿Ιξίων φαντασιοσχότσος τις τὴ. καὶ πραγ,- 
.  γβὰ- 
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Ἡματῶν ἐφιέμδιος αὑσὲρ ἀυτῦν οντωῶν. ὁποίϑς πορρδνὲς ὁ μάκρος "χ [Ὁ- 
᾽ ε τῷ »»ΆἌν»ν Φ ) Ι ΝΜ « ᾿" 

γος ἤνεμκε. διόπερ ὁ μῦϑος ἐρὰν ἀυτὸν λέγει τὸς Ἥρας, ὄψυς 
τιγὸς δηλαδὴ ἡγεμονιχδ. καὶ γὸ ὧι παλαμοὶ κὰ εἰς ποιῶτόν τι. ὡς 

4 ἃ ἣ ὦ ΓἋ ἌΧ ΓᾺ ΠΣᾺ Ὁ Ἧ ἊΝ εἰρῆται. τίω Ἥρὰ» ἐκλαμβαάνεσι, ζωΐω ἡραῖαν Ἀέγοντες Ἃ βὰᾳ- 
σιλιχήν" ἧς διεκπεσὼν ὁ ᾿Ιξίων ἐμίγη, φισὲ, τῇ νεφέλῃ, σκιὰ 
τινὶ δηλαδὴ κὶ φαντάσματ, ἡ φιλεμδίης ὑψηλὴς ζωῆς, ᾧ εἰδώλε 
τὸ ποϑυμῆθε᾽ ὦ ἀπέτεκε Ἱπποχενταύρης, ἀνυτοστάτος δηλονότι 
ἐννοίας, ὦ ἃς ἐκ διδὲ φύσις τελεσφορεῖν “ ἐδὲν γείρ ὅδιν ὁ 1π- 

᾿ “" ᾽ λ Φ ͵ 

ποκένταυρθΘο. ὥσπερ ὁδδὲ ὁ τραγέλαφος. 

ΠΕΡῚ ἸΚΑΡΙΌΟΌΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗ͂Σ ΠΗΝΕΔΟΠΗΣ. 

ἼΚάριος, Λάχων τὸ γένος, ὁ πατὴρ [Πηνελότης, ἀδελφὸς ἣν 
Τιωδάρεω τὸ Λάκωνος, τὸ παῆρος ἡ Ἑλένης " δὶ ὧ σικίας 

ἐχπεσόντες 'σοὸ Ἱπποχόωντος, Ἦλθον εἰς Θέςιιον ΠΙᾺ δυρωνίων ἄρ- 
οὐτ" ὦ Ἔ πέραν ᾿Αχελῶξ συγκατεχτήσαντο. ὕςερον δὲ, Τωω- 

δάρεως δὶ ὁ Θετία θυγατέρα Λήδαν λαβὼν, ἐπανῆλθεν" ἀφ᾽ ἧς 
ἐγδύοντο ἐυτῴ ᾿Ελένη ᾧ δι Διόσικωροι " Ἰκάσιος δὲ ἐπέμεινεν μέ- 
ρος. φασὶν. ἔχων ὃ ᾿Ακαρνανίας" ἔνϑα κὶ τεκνωτά,δηίΘου [Πηνέα 
λόπίω ὁκ ΤΙολυχάστης ,) τῷ ᾿Οδυοτεὶ “γος γκείμον ξέδοτο. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ἹΠΠΟΔΑΜΕΙ͂ΑΣ. 

ἽὙ Πτοδόέμεια ἔτεκεν ὧν τῇ Ἰπέλοπος, ᾿Ατρέα, Θυέςην, [πθεα, 
᾿Αλχαθϑν, Περοϑένί», Χρύσιππον" ὃι δὲ, ᾿Ατρέα, Θυέξην, 

᾿Αλχαϑὃν, Ἵππαλκον, [᾿ἰτϑέα, Δίαντα, ἢ Χρύσιππον " ἐς τι- 
γὰς λαγέτας καλεῖ Πίνδαρος, ὕγν ἡγεμόνας" ᾧ Ἱπποδάμεια, 

ἀγορὰ οὖν Τ|εραιεῦ ὅτω χαλυμδύη, ἐπὸ Ἱπποδάμῳ Μιλησίν ἀρ- 
χιτέκτονο; , τὸ οἰκοδομηταμῆύμ ᾿Α ϑηνάίοις τὸν ΤΠΟΩρμὰ., 

ΠΕΡῚ ἹΠΠΟΔΑΜΟΥ͂, 

Ἵ ΓΙπτύδαμος τὸν [Πεεραιὰ «ορῶτος Κ᾿ τὰ Μηδιχὰ σιωήγαγεν" ὁπ 
ἢὶ κατῳχεὶ, καὶ ὀικίαν Εἶχεν, ἥνπερ ἀνῆκε δημοτίαν εἢ. ἣν δὲ 

᾿Αϑηναίοις Ἴέμιος" διεξ ἄδλετο δὲ ἐπὶ -πολυφαγίᾳ. ᾿Αδμιτοφάνης " 
ὁ δὲ Ἵπποδαμος ἐμωάσιτχατος ὧν τῇ πόλει, χαταλιξεται τοῖς 
δάκρυσιν» ἀναξίως ὁρὼν σε τὰ ὃ πόλεως χκαρπόμενον. 

ΠΕΡΙ ΣΙΚΏΩΣ: 

" » ’ ] ἼΣις. δαίμονός ὅδιν ὄνομα τιμωμδύίης πόδι ᾿Αιγυπτίοις. ἀκ τῷ 
" “: ,ὔ γ᾽ Φ ᾿ “Φ Ὁ [ γῷ ἱσὸν ὅ᾽ γίνετολ ᾿Ισις" ἡ αὐτὴ γάρ ὅδι τὴ γῆ". καὶ γὺ ἡὶ γὴ 

ἰσῆ 
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ἡτὴ ἐσὶ ᾧ σφαμφοειδής. ἄλλοι δὲ Ἄέγϑσιν. ὁτι ἀυτη δδὶν ἡὶ ᾿Ιώ; 
τἄτα χρίφιν διὰ τὸ 1 γιάφεται" ἐπειδὴ «ὖϑ, τὸ Ἰεοϑαί ὕσι" ὰ 
γὺ πον λὰ ἐπλανήθη ἡ ᾿Ιὼ μετα βληϑεῖσα εἰς βὰν . ὑσάγεται 
δὲ τὸ ἼἼσις, τῷ κανόνι τὸ Βιϑυνία" «ἃ γὺ ἔχει τὸ 1 ὦ τὴ ὃδό- 
πέρᾳ συνλαξὴ. οἷς Ιοις. 

ΠΕΡῚ ἹΣΤΙΔΤ ΑἿΣ. 

ΤΑ “ϑυγάτηρ Ὑιέω;, ἀρχαία, ἡρωΐς» ἀφ᾽ ἧς: ἢ πόλις ὡὠνό- 
μαᾶςαι Ἱριαία ; κεῖαι δὲ ἡ Ἰσιαΐα ὑπὸ ὀρεέ «δα τὸν Κά- 

λανταὰ ποτὰ μον ἐπὶ πέτρας ἅτ διο κὶ ̓ Ὥρεος ἐκλήθη, ἐκτὰ- 
σε δηλαδὴ τὸ Ο εἰς Ὡ, διὰ τὸ δρείες., φασὶν, ἘΡ τὰς “ὦ οοι- 
κήσαντας. “δοχεὶ δέ; φασὶ, 2). ̓Ωρίων ἐνταῦθα τραφείς, ἀφεῖται τὸ 
διομα αὐτὴ. οι 5, ἀνάπαλιν. ὅτι ὦ ὁ ᾿Ὡφίων ὠταῦϑα τραφεὶς, 
ὅτω Λέγεται ὁνομαοϑῆναι. ἣν ὅ' ὦ γυνὴ σοφὴ ᾿Αλεζανδρινὴγ Χὸ 
τὸν Γεωγράφον,, Ἱσιαία ᾧ Ἑςιαία, 

ἽΤΕΡΙ ῬΟΥ ὝΓΥΟΣ.: 

Τυς, διὸς ἣν Τηρέως ᾧ Τ|ρόκνης τ ἑαωτὰ γαμετῆς " ΤΙανδίων 
γὰρ, ὁ Δἴ ᾿Αϑηναίων (ασιλός. ΤΠρόχνϊ Ἰὼ ἑαυτὸ ϑυγα- 

τέρα εἰς γάμον ἐκδίδωσι τῷ Τγρ τ διιυαςέυοντι. ὁ Ξ “μῷ 
τὲς γον ἀφικνεῦἼαι Ὡρὸς Θράκίω; ΑΤ' Τρόχνης, δξ ἧς ἔσχεν 
"ῶ ὐ μῖ): δὲ χρόνον συχνον. παβ ῆς Σ ἀδελφίω Φιλομήλϊω» 
7 τ ύρὴ ξ ἰδεῶν. ὁ Τηρόις ̓ Αϑύναζε ἀἐπελϑων; καὶ λαξων καϑ' 
ὅδον. αὐτὴν διεχόρησε᾽ αὶ τίω γλῶτταν αὐ τὴς ἀτοέταμδ . μὴ δὴ- 
λα ϑείη τὰ πραχϑέντα [᾿ρόκνῃ. ὁ μὴν ἀνλ᾽ ὑφαίΐίνασ κα, δια γραμ- 
μάτων ἐδήλωσε τὸ συμβάν. [Πρόκνη μὴν ὄν μαϑῦσα τὶν συμφο- 
ρον, σφάξασα τὸν ὑιὸν ἔχσιω, εἰς δρῶ σιν παρέθηχε τῷ Τηρεῶ. ὁ 
δὲ γνὸς, ἐδίωκεν αὐὐτοὶς ξίφει. πὲ πὰ φϑεγγόμῆιος. ΤΙρόκνη μὴν 
5.» χαταὰ τινάς. 7) ὡς οὐ τῷ «ὥρδὶ Πανδίονος τ ες . Ἴηρδυς 
ἣν βοῶσα τῷ φόξζω' Φιλομήλα ὃ τ ξπίτοω ϑρηνσα . Ἴτυ ἼΙτυ 
ἐλεεινῶς ἐφθέγγετο . τῇ 5᾽ Διὸς ἐλεῦντος 9 ἡ μὴ Φιλομήλα ᾽ 
ςἰς ἀηδόνα. καὶ δὲ Πρόκνη : εἰς χελιδόνα μεϊα λυθεῖσα ᾿ς ἘΣΘ.» 
μδὲὺ χὶ Τηρεὺς εἰς ἔποτα, ταῦτα φϑέγγετϑαι φαίνονται ἔκαςος 
αἰείποτε. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΣ. 

ο τἘ ΗΒ κατο τινος 5 ΝεοπτολέμΒ. τὸ ᾿Αχιϑλέως μήτι ὑπὴρ- 
εν" ΜΖ δὲ τίω ἐπ᾽ ᾿Ευριπε᾿ ᾿φιδυείας ϑυσίαν, ὡς φησι ΓΙίν- 

δα- 
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δαρθ." ᾿Ιφιγένεια, δὲ ἐτ᾽ ̓ Ευδσίπω σφαγεῖσα, 1 παρέδετος ὡς τίΞ 

νές φασιν. ᾿Αχρνλδυς τὸν παλδα Δηϊδαμείᾳ, ἐν Σχύρῳ τὴ »νἥσω. 

ΤιυφιόδωυιΘ. 5. ὦ ὁι λοιποὶ πίΐντες Δηϊδαμείας Τ ὑπυκομηδες 
ϑυγατρὸς καὶ Ὲ ᾿Αχιλλέως 1 παλδα τὸν Νεοστόλεμον ἰσᾶώσι.. Φησὶ .γὸ 

οἷ Ὑρυφιόδωρθ. ὅσος " 
Ὕος ᾿Αχιλλέως ὦ ἐταινὴς Δηϊδαμείας. 

τὴν ᾿ ᾿Ιφιγλύτεαν Κ τὸς ἀκοι( ες ΤῊ ἱτοφιχῶν Ἢ γυυαΐχα 

ἔσψεν. ἸΑ Αὐχεναϑυς" εἰν Ἀὰ ταρρεϑέ: τῶν κὼ νέμων οὦ τά διάγειν 
τὲς Ἕνα: Ο» ᾿Αυλίδι, πέρι πυσιν 2: Μυκήνυ ἀφελχέχ ρος 

ϑυσίδῃ δὴ ᾿Ιφιγένεο. ἐρομένης ὃξ Τὴ; Κλυτυμανήστρα: Ψ αυτὴξ 

μητρο:, τίς ἰὴ χρεία αν) τῆς 9. ἔφησαν ᾿Αχρννεῖ μέννυσι σιυψάψαι 

αὐτήν. οἱ 3 τῷ ὄντι λέγεσι, δι᾿ ᾿Αχιδλέως ταὐτίω κομικδῆνον 
ὦ, ᾿Αυλίδι,. Φ διὰ τὸ σύμφωνον τὸ συμβὰν «ἴδε τὰς ἀνέμες - 

ἔμενον αὐ) τίου) σύεινν ὅτε ἀτὸ Τ᾿ Ἥκκχδο; ἀτότλες τῇὦ Εἰ λλή- 

γῶν ἐπὶ Τροίαν ἐγ» νετο. ὦ τὴ Δυλίδι τοίνω ἢ Βοιωτίας, 0- 
σίας γδυομένης τῇ ᾿Αρτέμιδι; ὰ ἢ ϑυγνατρος τὰ Ἄγαμέ, ἐμνονίθυ 
τ ᾿Ιφιγϑυείας, ἐπιδοϑείσης τυϑῆναι,. ἡ "Δρτεβεις ἐλεήσασα Ἵ παρ- 
ϑένον. ἑρτάζει μδὺ ταὐτὸν Ω τ τη τ Ὡἦθα τοὺς Ταυροις Ω; 
Ἐχυϑίύα: ( ἔϑυθυ ὃ ἕξι ἢ Σχυϑίαν ἐίι Ταῦροι ) ἔλαθον ὃ» 
ἀντὶ ᾿ ᾿παρϑένθ ΦανῆΡυΑ ἐποίησεν . ἥντινα λα βοντε; εἐϑυγαν δι 
ἝΝνες. ΠΡΟΣ Φαισδη μον Σ ἱσοοι κὸν ,. εἰς ἀρχ τὸν μετέβαλε" 
τ᾽ ἸΝέκανδρον. εἰσ ταδ ρον" κα χᾶτ' ἄϑλες εἰς γραῦν. (ὦ τὴ ὃν 

ἡ ᾿φιϑύεια ὅσα ῷ τοὺς Τ μύροις. δια τὸ μὴ ἐπιγνωσδῆναι “ἀνῦϑφ' 
μὴ ἐπιξενυρδύων τίς ὅδιν", ἐπέτρετε θύειν αὐτὰς, τῇ ἕῳ ἐκιδι.. 
ὕςξερον 5, ᾿Ορέστις δειματάμδυθο τυ ΤΙΝ ᾿Εφηνύων . »ῷ ἐλϑων 
ανθα Ἰοὶς Τυροις ξ ὦ συνληφθεὶς ὡς ξένο: ἐπ᾿ ἀνυλρέσει . χα) 
“ροτενει θ:ις ὡς ἑερείᾳ τῇ ἀδελφὴ ᾿Ιφιηγψενοίᾳ ἐπεγνώσθη διὰ 
18 ἐλεφαντίν ὦμϑ 5 χα) ἀφείη τὴς θυσίας. ὅτος λοιπὸν ὁ 

᾿Ορέστης . ὡς φασιν 5 λαξων τὴν ἰδίαν ἐδελφίως “κομίζαε πά- 

λιν εἰς Ἰω Ἕκαδα. 
Τὸ δ᾽ ἀληθὲς αἦδὲ ᾧ θυσίας ὅτως ἀπὲ} «ϑοστ τασης Τ ὮΝ 

γδυείας τῇ θυσίᾳ, ῷ μενλύσης ϑῦε εν ἀκ 5 ἄρχτο:, ἢ ταδιεῖΐθο, ἢ 
γωῦς. ἢ ἔλαφος . διέδραμε μέτα τὸ Δ Ἑγονήτων σαῖς τὴ 
Ὡροτάξει τὸἣ μάντεως . τὸ διεἌ δον ἐκεῖνο αἰναλρεν το . 5 φ 

γγύεια σωθεσα, φάγει σι Σκυν ίαν, ἐν ἢ πόλι: Δρτεμιδθ. 
λέγεται " καὶ αἰνήρεε πάντως Ἑ  λήνων ἀφικνειδύες. τινὲς δὲ ὁ 
᾿Ιφιήύξιαν ταρτίω, ὠξσερ Κι ̓ἈΔΐ ἐχ ᾿Αγαμέμνονος ϑυγνατέ- 
μὰ λέγδσιν, ἀδκὰ Θητέω; δὲ Ἑλένης γϑυνηϑοῖσαν" ἀΐδοι δὲ ἐκ 

ΗΠ ἢ ΟΝ 
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ὁκ Κλυταιμιήσρας Ἀέγεσι δὶ Τ᾽ φιγένειαιν, αἰλϑνὶ ὁπ ὃ Χρυσηΐδος: 
χα ᾿Αγαμέμνονος παλδὲς γένονται » Χρύσης, ὦ ἡ βῥηδ εἶσα Ἴφε 

δύεια. μὶ δὲ τὴν πόρϑησιν Ἰλήμ, ἐν τῴ ΤὮ Ἑνλήνων᾽ ̓ Απόνλω- 
γ»"ν Χρύσης μὴ ὧν τῇ λεγνομδίῃ εν τον πόλε: τὸ ᾿Ευξείνω τελδιυ- 
τὰ. τίω δὲ Ἰφιγένειαν τίω αὐτὸ ἀδελφην Ταυροσχύ "ΟΑ αἰχμα- 
λωτίσαντες ἱέρειαν ᾿Αρτέμιδος. ἥτοι σελήνης. ἐπόιησαν. ὅχ εἰπει- 
τ δὲ τὸ ϑυομένης τῆς ᾿Ιφιγενείας διαδραμειν. ἔλαφον 5 κὶ ταῦτ» 

ς “Ἕλληνας ἀνελεῖν, ὦ τὴν χόρίω ἐᾶσαι. καὶ γὸ Ιϑλος᾿ Πέρκαν 
Ἀν ε: ἀετὸς . ὅτως ἐσωσε" σφαγ΄ταζομδύης γὺ αὐτὴς . κατχπτο ς 
οἴπο τὸ δημίν ,» ἦ ἱερέως, ςπάζε: δὴ τὸ ξίφος " ἢ γος δά- 
μαλιν ἐπιῤῥίππει πλησίον τὸ γεῶ νεμομένίω 2 ἣν χοὴὶ ἐθυσίασαν 
αντ᾽ αὐτῆς. 

ΠΕΡΙ; ΤΟΥ ἸΚΑΡΙΌΥ, ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΑΒΟΝΤΟΣ 
ΤΟ ΤΗ͂Σ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥ͂ΣΑΝΤΟΣ. 

οΟ: δινος λέγεται . ὅτι αὖ ὸὰε τῇ “Διονύσε οἔυρηται " διὸ κ9) 
ἔφορον ὦ ἀμπέλε λέγεσιν αὐτόν ο΄ ὅτος ὃν ὁ “Διόνυσος ἐλ- 

ὅγων ᾿Αϑήναζεν, ᾿Ἰκαρίῳ τινὶ τεξιτυχων ᾿ δέδωχεν αὐτῷ͵ κλῆμα 
ἐμπέλυ φυτεῦσολ" ὦ ἐφύτευσε τ ἐγεώργησεν. δίνον " ἃ ἔπιε χα 
αυτὺς. καὶ δέδωχε ὦ τοὺς ποιμέσι πιεῖν. ὧι 3) ποιιδύες ἩΣΌον. 
τες, διὰ τὸ ὧκ αὐοοδόξε “Ὁρῶ τον, νομίσαντες Φαρμαχϑῆναι «9 
τὸ Ἴκχαρλε. οἰ ποχτείγθσιν αὐὐτίν. ἡ δὲ ᾿Ηειγόνη., ἡ τότε ϑυγά- 
ΤΙ» διὰ ὧ χυνὸς τῇ Ἴχαοία ὑλακὺς, γνῆσαᾳ ὅτι ἀπέθανεν, ἐποτ- 
νιἱᾶτο ἃ ἤχαλε . ὦ χαθως μυϑέυυσι, ταὐτίω, φασὶν, ἐλεήσαν- 
τες ὧι θεοὶ διὰ τὺ πάθος, μετέϑηχαν ἀυτὴν εἰς δ ἐρανὸν 9 καὶ νυὼ 
δῷν οὐ ποὺς ἄςτροις ἡὶ ̓ Ηδιγόνη. ὁ! δέ φασι «λα Χίοις “γώτοις 
»δυέοιχ τὸν μέλανα ὄνον " δι ὦ φυτέυειν ἂ ϑερα τόϊειν ἐἰμπέλες 
μαθόντες α:ὖἶϑο᾽ ᾿Ομνοπέωνος Διονυσίῳ, τὸ ᾧ σιωοικίσαντος ἃ νὴ- 
σον, τοῖς ἀδλοὶς ἀνθρώποις μετέδωχαν. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἸΦΙ ΚΑΛΟΥ͂: 

Φικλος ν ιἷος ἣν Φυλαχυ “ Κλυμένης Σ Μμιυδ: τῦτόν ,ΨΦασι 
διὰ 5 Δ ποδῶν ἀρετὴν. ᾧ ὠέμοις ὡμινλὰοῦζ ἡ ἐπ᾽ ἄκρων 

εἰν εοίκων Θέμιν ᾧ μὴ χατακλᾶν ἀυτὅς. 

ΠΕΡ ΤΕΣ ἸΟΥΣ. 

Ὡς Ἰνάχυ Θυγάτηρ ἣν" ἥν τινα Ζεὺς ὧκ τὸ "Αργὲς ἥρπασε" 
χ4) φοβύμδιθΘ. ἃ Ἥρω» δ ἑωτὰ γιωῶκα, μετέβαλε ὁ Ἶω 

εἰς 
7 
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εἰς βῶν, χα ποτε μὴ εἰς Ἀδιχὴν., ποτὲ 5) εἰς μέλνιναν., πο- 
τε τ εἰς ἰάζαταν .ἃὦἃ ὑτω; ἐπλανᾶτο τ᾿ αὐτὴς. ἤλϑεν ἂν χαὶ 

ὧ ᾿Αιγύπτῳ πλανώδυος μετ᾽ ἀυτὴς. χα διὰ τῦτο τιμῶσιν οἱ 

᾿Αἰγύπτιοι, τὴν Ἰὼ 9. ἦτοι Ἴσιδα " ἄυτη γὺ ἐγομίοϑη παρ᾿ αὐ- 

τοῖς διὸ ἐπὶ τὸ ἰγάλματος αἰυτὴς «δὲ τὴν κεφαλὴν χέρα τὰ βοος 
ἐγγλύφεσι, σημαΐνοντες ᾿ κΟρὴς Σ εἰς βὰν μεταβολή». Φησὶ ᾧ 
᾿Αβῤῥανὸς δα τὸ Βοπσόρα λέγων ὅτο" πορῶμος ὁ ἣν Χαλχη- 
δόνα ὦ Βυζάντιον» ὁ ποτε Μυσιο:. διότι Μυχοὶ ἀντιτέρα» ᾧὦχαν 
ἢ Θράκης. ὕτερον δὲς Βόασορος, ἐπὶ τὴ συμφορὰ τῆς, ᾿Ιὲς, ἣν 
ἌΡ μῆνιν. Η ρας ὀισιτρωϑεῖσαν .. εἰς τὲς χώρα: τέτυ: ἀφικέο » 
ὦ ταύτῃ διαπεραιώσαοὶζ δι μῦϑοι ἐποίηταν. λέγεν δὲ ὁ αὐτὸς 
κὶ ὅτι, κατο τινας) ὄχ ἀπὸ τῆς ῥηθείσης βοὸς ὁ τοῦτος Βόσπο- 
ρος, ἀνλ' ἀπὸ  Ἴινος ἑτέρας ὠνόμαςοι. Ἀπις ιν ΜῊ 51. Φρυγῶν ἐπικει- 
οὐ . ἐχβάνλε ἀδεῶς εἰς ὁ ϑάλαοταν ». ὦ περχιδ αι ἰβλαβῶς 
ΦΉΣ Χαλκηδόνα κὶ Βυζάνιον Βόσπορον . κα ὅτ καϑηγεμῶν ἐ ἐχεί- 
8. γίνετω 5, κατα τινὰ Θεοφοθίαν, ἤγϑν μιαντέιαν » ἥτις διεχελέυεῖο 
βὲν ἡγεμόνα. τὴς δὰ ποιήσας " ὃ ὦ τοοιήσαντεξ ἐκεῖνοι» διεπε- 
ῥαλώσαντο οἰσφαλὼς. καὶ κὶ μνῆμα. φησὶ" τὸ τσόρδ τότα ἔἕστηχε βὲς 
χαλκῆ, ὑστέρῳ ποτὲ χρόνῳ πὸ Χαλχηδονίων ἱδρυϑεῖσα.. τὴ τὰ- 
χα ὁκ τάυτὴς χῴ τις ἐκεὶ τῦπὸς καλεῖται Δάμαλις; ἔω: νὼ. 
ὃ δὲ "Εφοιό: φησιν . ἡρπα ἢ ἘΣ Ἰω σό Φοινίκων, χαὶ διακο- 
αιϑδδῆναι εἰς Αἴγυπτον, ἀνθ᾽ ἧς τὸν βασιλέα ΤΩ ᾿Αιγυπτίων 
πέμψαι ᾿Ινάχῳ ταῦρον. τετελλδυτηχότος δὲ ἐκείνθ, περιϊέναι ἀυτὰς 
α΄ δαδειχνύντας, χαθὺ “ρότερον εχ ἐγἰνώσιχον τὸ ζῶον. ἃ Σ δὲ τύ- 
τον «ροσηγδρόυοδαι, δι᾿ ὃ ὧι τὸν ταῦρον ἐχοντεῦ. ἐπλόσαν τὶν 
Βόσπορον. ἄνλοι δὲ πάλιν ὅτω φασὶ «ἧδε τῆς ᾿ιὃς μὴ πιϑανὸ 
τὰ 13 μυϑα γομίζοντες. Εω; βατιλέω: ᾿Αργείων ἣν ϑυγάτρ. 
τάὐτη ὅν ἀπὸ Τῆς πόλεως τιμὴν ἐδώχαν, τὸ. ἰέρειαν Ἐη Ὡς ᾽Α,- 

γείας Ἥμας. ἄυτὴ ἔγκῦος γεγονυῖα, καὶ δείσασα ἢ πατέρα κὶ 7ὲς 
πολίτας. ἔφυγεν ὧκ τῆς πόλεως. ὃν δὲ ᾿Αργεῖοι εὖ ζύτεσιν 
ὀΐξιοντες. ὅπ ἂν δῦρον συνλαμβάγοντες οὐ δεσμοῖς Εἶχον . ἔλεκ 
γον δὲ. ὅτι ὥστερ (κ; οἷν ρῆσασα ν διαφδίγνει εἰς "Αμγύπτον : 
ἔνδα, αφιχορμδύη ,» τίκτῃ ᾿" ὅϑεν ὃ μῦϑο: ἀνεπλάοϑη.. τινὲς δὲ 
οὖν ὅὶς καὶ ὁ [Ποιητὴς, ὦ ιἷὸν τὴς ᾿Ιὅς τὸν ϊασον ὄιδασι βασιλέα 
ΤΠλοτοννήσα " διὸ καὶ ἤίασον ἔβργος ἀυτὴν καλῶ Ὅμηρθο, 

ΕΠ 2 ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἸΑΜΒΛΔΊΧΟΥ. 

Αἰμβλιχος ὁ φιλόσοφος. Χαλκίδος τῆς Συδίας, μαϑητὴς: 
ΠΟορφυοίν φιλοσόφε τὸ [Πλωτίνα ἀκυς ὃ, ἐπὶ Κωισταντίγω: 

ζασιλέως.. ἔγραψε διάφορα βιβλία φιλόσοφα.. 

ΠΈΡΙ ἸΑΣΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΞΟΦΟΥ. 

Δίσων Μενεχρίτας Νυρσαθὺς ὧν πατρὸς, (πὸ δὲ μητρόφι, Ῥό- 
διος φιλόσοφος, μαθητὴς καὶ ϑυγατριδός; γδ.διοῖ δοχος τῆς ἐν 

Ῥόδῳ διωτοιβὴς ΓΙοσειδωνία τὸ φιίλοσόφϑ. ἔγραψε. β ες ἐνδόξων» 
ὦ φιλοσόφων διαδοχ ὶς» καὶ βίον ἙΝ λάδος. ὦ βιξλίοις δ΄" ἔγρα-. 
ψε ὦ “εὴ. ὍῬοδε., 

ΠΕΡῚ ΤἸΟΥ  ἸΒΡΚ ΛΈ ΘΙΣ: 

ε.- Εροχλῆς » φιλόσοφος ᾿Αλεξανδρόυς . ἔγραι ψε σύγγραμμα, εἰ; 
τὸ χρυσὰ. ἔπη ἴ [πυϑαγ ὀρείων βιβλίων" ᾧ ὧδε Ὡρογοΐας: "" 

οὖ - ἑξέροις. “βιβλίοις συχ!οῖς ᾿ ὧν δὲς Φυρνὰ ὃ, ἀνὴρ τὴν. μ). 
ζωὴν ὑψηλόφρων,, τίω) δὲ. γνῶσιν ἐκ ἀκοιβᾶς... 

ΠΕΡΙ" ὙΓΠΙΆΤ ΚΙ ἋΣ 

ΠΠταρχία ἀδελφὴ Νητροκλέως τὸ “Κωικῇ, Μαρωνεῖ τίς. φἰγός. 
σοφος, κιωικὴ γυωὴ Στράτητος τὸ χιωικῶ, ὃς ἣν ᾿Α ϑηνᾶϊζος.ο. 

Ῥρύσωνος μαϑητὴὶς τὰ. ᾿Αχρμαδν ἢ» ὡς Τίνες 5 Διογένος ἱ ἔγραψεν 
φιλοσόφος τὐπόθέσει: . 1) τινὰ ἐπιχειρήματα Φ, προτάσει; «ρὸς. 
Θεοδωρον. τὸν ἐπικληθέντα ἀἄϑεον. 

ΤΕΡΙ  ΠΙΠ ΚΟΥ 

Ππαάρχος Νμμκαδὺς. φιλόσοφος ἐπὶ Μ σάτων " ἔγραψε -«ὅδὴ 
ΤῊ. ᾿Αράτα φαινομδύων" αἰξα τῆς ΤΜ ἀπλανὼν σωμταάξεως 5. 

ὡῤ τὸ χατασ'τηρίσιμδ ᾿ ὗε τῆς χὺ πλάτος μηνιμίας τὴς σελήνης. 
κινήσεως" χϑὶ εἰς. τὰς. ἀδίτος.. 

Καὶ ἕτερος Ἵππαρχος. Στοιγ εἰρέτης φιχόσοφο- ᾽ ̓ Δρις ΛΟΓῊΝ γνώ- 

ἐπ: κὶ συγγενής . ἔγραψε. θα τὰ τί τὸ ἀρῥεν. ᾧ θῆλυ παρὰ ἸΣ 
“Ἰεοὶς.. ᾧ τίς ὁ γάμος «ὦ ἀνδλα. τινά;.. 

ΠΕΡΙ ἹΠΠΟΒΟΎΡΟΥ. 

5 [ο ,, ᾿ φ, 

ἐ Ττχόβοτος φιλόσοφος, ὃς ἔφησεν ἐγνέο, αἱῤέσεις Ἐ) Μ᾽ φιλο- 
’ 

σοῴων.- 

ΠΕ- 
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ἹΈΡΙΣ. ΣΤΨΑΘΥ; 

ἔΣτισῖος, Σάμιος ἣν τὸ γ)ύο: Φιλύτοφος δὲ ἡνόμ ὅηο: Δαρεῖν 
τῇ ΤΙερσῶν: (ασιλέως, ἐλήφθη ἐν ἀυτὸ ὧν ἹΠερσ ἰδι:.. ἐκὲς 

υ; δινμτώμδοος, ἐπεσύμει ἰδεῶν Ὁ ἐκεῖνα πατρίδα. μῆ ἀπολυόμε- 
ς δὲ, γράφει τῷ ἰδίω ἀνεψμῷ τῷ ᾿Δοισαγόρᾳ μελετῶν εἶπο- 
ΝΣ , ὦ πείϑεν χα τινὰς τὴ ᾿Ιωνων ἀπος ἕνα. γράφει ὃ εἰ 
ὅτως" λαβὼν πιτὸν ὑϊκέτην, Ὁ τότυ Ὁ χεφαλῆν ξυμ ἦσας», ἐγχα- 
ράώττει τὴ χεφαλῇ ὃ. δηλῶσαι ἤβύλετο" εἴτα μέλαν! ἐγκαυστῷ 
τίω χάραξιν ἐγκαΐει, Φ οἐφίς, αἶνε γεγ κεῖν τοὺς τοίχας, "ὶ μετὰ 

τὸ χομάσαι οὐτὺν. ἀποπέμιτεν' λέγων τῷ οἰκέτῃ πάλιν ἐχεῖσε γὲ- 
νόμῆνον οἰποξυρησῆνοι οἱ, ἔνα: ἀναγνῷ ᾿Δέϊς τε)γόρας τὰ γράμματα. 
αἰναγννῈς τού ὁ ᾿Αφιπαγόρας. Ἰσιαία᾽ τὰ γράμματα», δ μαθὼν » 
ἐπόιητε. ἃ ἀπόττατσιν δον π' ἐν ΤΩΝ τῇ ̓ Ἴωνων. εἰτα. μανϑιάνεν: ο΄. 
ΓΊέρσταἰς. ὁ βασιλώς. ὦ σύμβυλος γίνεται τῷ ᾿ἱ-ιαίω: ὡς Ἔλα 
Ἅην 5. τί δὲὶ ποιῆσαν" καὶ συμθυλεύεται πο τὸ. ᾿Ιστιαΐῳ. αὐτὸν 
πέμψαι. εἰς Ὦ ᾿Ασίαν, ὡς ἱχανον ὁντοι χρλάνν τὸ οἶδε ὦ ἀπο- 
ςάσεως. ἐλϑων ὃν ὁ ᾿Ιστισῖο; ὦν τῇ ᾿Ασίᾳ. ὦ ὡς ὕποπτος εγ 
γόμδυος ὁλϑ τὰ Ὡράγ ματος «“Ῥα᾽ τῷ ᾿Αρταφέρνε τὸ υὐσάρχ᾽ 

Σαρδέων, ἤκυσε- ταῦτα" τῶτο, τὸ αόδημα ἢ ρ βραψε μὴ ̓ Ἴστιρῆος-. 
ἐπεδύσατο δὲ ᾿Αρισαγ ρας" ὑσόδημα δὲ Ὁ ὅλίω χατασκχευὴν. 
ἔλεγε... ταῦτα Ἡρόδοτος οὐ τῷ ἐχτῶ.-. 

ἐρ 

ΠΕΡῚ ΤΑΙΣΟΝΟΣ ΤΟ ἽΣΞΒΘΕΙΝ ΟΣ 

Αἴσων. ἰΜΗΜ Τὸ .. νεώτερος ΤΑΣ τὸ Χαιρωνέως. ἔγραψε: 
ζο, ὴ Ἕν λαδος. οιβλία. δ΄. -ὖ ἔχει δὲ ἰργ “ιολογ ίαν Εἰ κλάδος 

ἡ τὰ ἀπὸ ἣ Μυδικῶν᾽ τ τε χατ᾿ ᾿Αλέξανδρον. ἕως ἢ τελόυτὺς. 
᾿ ἫΝ Η Ῥ ᾿Α.; "Ὁ “΄“-Ε δ ῃ - αὐτὰ" καὶ τὰ μέχρι ἡναΐίων ὁλώσεως “ἡ γἠυομδύης πὸ ᾿Αν 
τιπάτρε τῷ πατρὸς Καυσάνδρω. 

ΜῈ ΡῚῸ  ΦΠΠΤΟΣ ΠΟΥ ἸΣΤΟΡΙΚΘΊΣΣ 

ἐς κῤέὰ Ῥηγχῆνος, ἱστορικὸς γεγονὼς ἐπὶ ΤΩ, ΕΓἐρσιχὼν" ὅδ: Ὡρῶ-- 
το; τας Σιχελιχάς τράξεις ἔγραψεν, ἃς ὕςερον Μυης ἐπε- 

᾿Ἶ 
τέμετο" κτίσιν ἱπκλίας ΣΙ ΧΈΛωΥ βιςι. ἐ.: χρονικὰ ἐν βιζ( λίοι: 
ξ:" ἀρ χυμολογ κῶν τοία,. ὅτ “ὡρῶτος. πθτ παρῳδίαν, 3) “χων 
ρίαμβον,. αὶ ἀνΐνα. 

ΠῸ- 
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ΠΕΡῚ ἼΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΓΓΡΑΦΕΏΣ. 

Στρος 9 Μενάνδρε; Ἴςο Κυρηναῖος συγγραφδὺς ᾽ Κανλιμάχν 
δᾶλος κὶ γνώραμος. Ἕρμιππος δέ φησιν αὐ τὸν [Πάφιον ὦ 

τῷ δευτίρω ΗΝ διίὸν σρενψψάντων ὧν παιδείᾳ δόλων. ἔγραψε 5) πολ- 
λὰ ἃ χαταλογάδίων ᾧ ποιητικῶς. 

ἼΔΤΡΟΙ', 

ἘΠΕ ΤΟΥ ἸἹΠΠΟΚΡΆΨΘΥΣ. 

ΠΙποχράτης Κῶος ἰατρὸς; Ἡρακλείδε εἷός. γέγονε μαϑητὴς 
πρῶτον 18 πατρὸς, εἴτα Ἡροδίχα τῦ Σηλυβοιανᾷ, καὶ Γοργία 

τὸ ῥήτορος καὶ Φιλιοσόφα" ὡς δέ τίνες 5 Δημοχείτο τὸ ᾿Αβδγδάτυ, 

χα ΠΙροδίκα ., διέτοι ψὲν ἐν Μαχεδωνίχ φίλος ὧν τὼ βασιλεῖ ΠΕρ- 
δίκᾳ. παῖδας ἔσχε δὺο Θεοσαλον καὶ Δ; »ἰχοντα. χατέςρεψψε τὸν 
βίον ἐνιχυτὴν γεγονὼς δ΄ χϑλ ῥ' τ τίϑατται Ὁ Λαφίοσῃ γὴς 
Θετταλίας. “πρωτὴ βίβλος αὐτῇ; ἢ τὸν ὄρχον περιέγσα " ὃδυ- 
τέρα. 7 ἡ τὰς φγογνώστεῖς ἐμφαίνασαω" τελτὴ ἡ τῷ ἄφοοισ δα αν- 
θρωπίνίω ὑσερθ αίνετα σιεσιν" τετυρτη 5 ταξιν ἐχέτυ ἡ πολυ- 

ϑρύγνλητος «αὶ πολυϑαύμας Θυ ἑξηκοντάβιβλος; ἡ πᾶσαν ἰατοι- 
χίῳ ἐπιστημΐω τε ἃ σοφίαν ἐμπεριέχασα. 

Ἱπποχράτης Γνωτιδίχῃ Κῶος χα) αὐτὸς τὰ γένες Ψμ ᾽Δοχλῆ- 
πιαδῶν., ἰατρός. 

Ἱπποκράτης. Θεοταλδ. Κῶος ἐ τ ἔγγονος Ἱἱπποχράτυς τὰ 
“Ὡροτέρα τὸ ιἷδ Ἡρακλείδε ᾿" ἔγραψε ἃ αυτὺς ἰατοικά τινα. 

Ἱπήοχράτης τέτοιρτος Δράχοντος ἰατρὸς Κῶο; ὦ αὐτὸς, τὸ αὐτῇ 
γέν":. ὃς ἰάτρδυτεν Ῥοξανίω. ἔγραψε Ἀ αὐτὸς ἰατοιχα,. 

Ἱπτοχράτεις δύο, πέμπτος ῶ ἔχτος ατῥδι. Θυμ θραίε τοῖ- 
δὲς Κῷοι, ὦ ἀυτὸν τὸ γένος τὰ αὐτῇ. ἔγραψαν ἀμφότεροι εἰς 
τίω ἀυτίυΣ ἐπιστήμην. 

Ἱπποκράτης ἐβδομος Κῷος, καὶ ἀυΐος ἰατρὸς, ΤΙρα τ ιάναχτος παὶς" 
«αὐτὸς ὧκ τὸ ἀυτῇ γένυς" ἔγραψε καὶ ἀυτὸς εἰς τὸν ἀυτὸν τ ρέμθῆ, 

ῬΗΤΟΡΕΣ. 

ΠΕΡῚ ἹΠΠΕΙΌΥ ΤΟΥ ΡΉΤΡΟΡΟΣ. 

Ππείας Διοτείϑες Ἠλεῖος ῥήτωρ χα) φιλότοφος " μαϑητὴς 
Ἡ γησιδάμν " ὃς τέλος ὠρίζετο Ὁ ἀυταρκειαν. ἔγραψε πονλά. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ἸΞΑΙΓΌΟΥ. 

ΣαΘ. εἷς μὴ δι ἿὮ δέκα ῥητόρων" μαϑητὶς μδιὶὲὶ ̓ Ισοχρά- 
τὸς 5 διδάσχαλθ. τὴ Δημοοϑένες γ᾽ ̓ Αϑηναῖθ. τὸ γένθΘο, 

ὃτθ. ἐπαινεῖται χαὶ ὡς ῥήτωρ» χαὶ ὡς Δημοσϑένω ἀμισϑὶ 
“Ὡροαγαγών. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ἸΣΟΚΡΑΤΟΥΣ. 

Σοκχράτης Θεοδώρε ἀυλοποιᾷ ᾿ΑΘηναῦίθ. ἑήτωρ, γδυόρδυος μ 
τοὶ [ελοποινησιαχί- ἔγραψε. λόγος β΄, βιώξας ἔτη τρία 

ΦὩρὸς τοὶς ἑκατόν. 
᾿Ισοκράτης ᾿Αμύκλα τὸ φιλοσόφῳ " μαϑητὶς καὶ διάδοχος τὸ 

μεγάλε ᾿Ισοχράΐος " διακόσας δὲ ὦ Πλάτωνος τὸ φιλοσόφε ᾿ 
λόγες πέντε" ᾿Αμφικτυωνίκον “ὉΡοτρέπτικον ᾽ πεοὶ τῇ τάφον μὴ 

ποιῆσαι Φιλίππῳ, περὶ τῷ μετοικιοϑ ἣν, περὶ τῆς ἑχωτὰ πολι- 
“πείας. 

ΠΕΡΙ’ ᾿ΙΦΙΚΡΑΎΤΟΥΣ. 

Φικράτης Συωτέως πατρὸς, ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ, ᾧ ςιἀτηγς 5 ὃς 
“«ρῶτος ἐν τοὺς λαφύροις ἐπίγραμμα ἐποίησε μεμνημῆύον τῷ 

σρατηγδ " πορότερον μόνης Τ πόλεω; ἐτειγραφομένης " 

ΠΕΡΙ, ΤΡ ΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΎΥ. 

ἼΒυκος Φυτίμ ιἰὸς, ποιητίς. ἔγραψε Δωρίδι διαλέχτῳ βιξλίαᾳ 
{5 ὅ τὸ; Φονό,δμῆυος ν) τινῶν ᾧ μηδένα μήτε σύμμαχον Ε 

μήτε μάρτυρα, τῆς ἐπιβυλῆς ἔχων, Μεωρήσας γεράνες ὑμεῖς ᾿ 
ἐφησενγυ ὦ “γέρανοι . τιμωρήσατέ μοι τὸν Φοιον. τὴς δὲ πόλεως 
ζητύτης τὲς Φονόυσαντὰς .ὦ μὴ δια μδθης ἔυρειν, ἐπιτελεμδος 
ϑεάτρυ » καὶ τὰ δήμα χαϑεζομδύως γέρανοι διέπτησαν.. ϑεασάμες- 
νοὶ δὲ ὧι φονεὶς ἐγέλασαν" »ὶ ἐδ ΕἾ ΠΟΥ, αἱ τιμωροὶ τὰ 1βύ- 

κα. ΤΜ δὲ πλησίον καθεζομένων τι; ἰχώσας , ἀπήγγειλε ταὺς 
ἀρχαὶς. χῷ) συνληφϑέντες ὡμολόγησαν τὸν φΦονὸν 7 ἃ τὸ φόνῳ 
δίκίω ἐδοσαν. 
Ὅρα ὃ ἀνείκατον πρόνοιαν τὰ Θεΐ , καὶ δικαλοχρατίαν. 

ΠΕΡῚ ἸΔΑΊΟΥ ΤΟΥ͂ ΠΟΙΗΤΟΥ΄. 

Δαῖος Ῥόδιος, υἱὸς ΛΔιυτὺ ἐποποιός. ταρεμιβαλων σύχον σἔχο; ἐδί- 
πλασε Ἵ ποίητιν Ὁμήρε. ἔγραψε καὶ ἄδνα ᾿Ρόδια εἰς ἔτη γ.. 

ΠΕΡ ἡ 
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ΠΕΡῚ; ἸΟΦΟΩ͂ΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ͂. 

ἤ Οφών Ἂ ϑηναΐίθ. τραγικὸς ἰἰὸς Σοφοχλέυς τὸ ὥρα ἢ 
γἹήττος " ἐδίδαξε δράτια τὸ πεντήκοντα" ὧν ὅδιν ̓Α χιλλεῦς, 

Τήλεφος, ᾿Αχταίΐων»᾿ “ιος ς ΤΙερσὶς.. Δεξα εὗνὸς, Βάχχιμ,, ἜΠε»- 
δ εύξ᾽ χ ἄνλα τινὶ τῇ πατίος Σοφοχλεῶς. 

ΠΕΡῚ ΤΌΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

Ων Χίο;, τραγικὸς ᾧ λυριχὸς 2 ᾧ φιλοτοῷος. δρώρατα δὲ 
αὐτὰ ὙΒ΄. ἃ δὲ Δ᾿ ὁ “δὲ μ΄. τος ἐγξαψε πεδὰ μεπωβων 

ὦ σιωϑέτες λόγχες" ὃν ποΐζων ᾿Δεοιστοφάνης ὁ Κωμικὸς ἐολον 
φησιν. 

ΠΕΡΙ ἹΠΠΆΡΧΟΥ ΤΟΥ͂ ΚΟΜΙΚΟΎΣ: ι 

ἽΠπαρχ ΘΟ κωμιχος τὴς ἀρχάΐας κωμῳδίας. δράματα αὐτή 
περὶ γάμων. 

ΠΕΡῚ ἹΗΠΩΝΑΚΤΟΣ τοῦς ἸΑΜΒΟΓΡΑΦΟΥ. 

Ἡπώναξ ᾿Εφέσιος ᾿Ιαμβογράφος. "γεάφε: δὲ Ὡρὸς Βέπαλον τὴ 
Ἀ ΓΑ ηνν ἐγαλματοποιὸς, ὅτι ἀὐυτὰ εἰκόνας “«ρὸς ὑβειν εἰς 
γάσαντο. 

«“-.-.... πω τττανσατ Ὁ. --------ὦᾧὄὄὄ-ἧὦὖὃ}ἢἝΣἝ . ,  .........-ἢὉ.0-ὐὔὐὕὐὖὉὉὖὃὖἴἔΠἴᾷ|] “τἀ«ττ.559}Ὰ0Ὲ΄ὃὺ0 .ρΎὺῸτρτ00Ὸὖ|0ς.θ5.ὕ ὅ.ὕβ...--0-τῪὕὔὖὔτ} ὺῦ  τττἱὐ σι: 

Ψ! τς 
ξῸ 

[᾿ 

᾿ - 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΥ. 

Αἰδμος υἱὸς ᾿Ἄγηνορθ.. ὅτος., ὡς Ἑλλάνιχθου, ἐστορεῖ ο 
πρώτῳ Φορωνίδθν.. ἐστειρβε “τὰς ὀδόντας τ δράχοντος ) 

κ᾿ Ἄρεο; βύλησιν " χα) ἐμύθπι πέντε ἄνδρες ἔνοπλοι, ᾿Οὐυδαῖος, 
ΧθόνθΘο. Πέλωῤ,, ΤΙεῤήνωρ. ᾿ΕἸχίων. ὁ δὲ ᾿Απολλώνθν πολ- 
λὺς ΠΈΣ ἡ ἀνλλς πολεμίες πεπολεμηχέναι. ων δὲ τῶ τοίτῳ 

Μϑσαίε Τιτανογραφίας λέγεται : ὡς Καδμος ὦὰν τὸ Δελφικὲ 
ἐπορέυετο “ροχα θηγϑυμδύης ουτῷ τὴς ἜΝ τ. δὲ ὁ Δήλιος 
οὐ ἐθνῶν ὀνομασΊαις ΦησῚν ἔϑνος τι χαλεεοζ σπαρτύς. χὶ ὁμύιως͵ 
᾿Ατρόμητυς. Φερεκύδης δὲ ὦ τῇ πέμπτη ὅτω Φησί» ἐπ δὴ Καδ-, 
μὸς χατωχίοϑη ὦ Θήβαισιν, "Δρῆ; διδοὶ ἀντὼ ᾧ ᾿Αθηναίη Ίὲ 

ὕφιος 
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ὄφιος τὰς ἡμίσεις ὀδόντας. τὰς δὲ ἡμίσεις, ᾿Αἰύτῃ" ᾧ ὁ Κάδ- 

μὸς ἀυτίκα α«πείρει αὐτὰς εἰς τίω ἄρεραν "Αξεος χελέυσαντος ἢ 
χαὶ ἀντῷ ἀναφύονταλ ἀνὸρες ὡπλισμένοι. ὃ δὲ Κάδμος δείσας» 
βάνλς: ἀυτὰς λίθοισιν" ὧι δὲ δοκέοντες ὑφ᾽ ἑαυτῶν βάνλεοϑαι,, 
χτείνυτί τε ἀνήλος ὦ θνήσχυσι, πλὴν πέντε ἀνδρὼν, Οὐδαΐίᾳ,, 
Χϑονίε, ᾿Εχίονος., ΤΠέΛωρος, Ὑ περήνορος - καὶ ἀυτὲς Κάδμος πο- 
λίτας χατώχιτεν ὦ Θῆξαις. λέγε, ᾧ Ἑλλάηχος, ὅτι Κάδμος 
ὀξελων τῷ Ὄρεως τὰς ὀδόντας. ἔσσειρεν,)Σ ὧπ δὲ αὐτῶν πέντε ἀγ- 
δρες ἔφυσαν δι “προῤῥηθέντες. ὁ δὲ ᾿Απονλώνιος Ἀέγεε ὅτι χαὶ 
ΚΝ λοι πονλοὶ ἐφυσαν. 

ΔΙΑΤΙ ΚΑΙΕΙΝ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥ͂Σ ΠΑΡΑ ΤΟΙ͂Σ 
ΠΑΛΑΙΘΙ͂Σ ἘΠΟΊΟΥΝ. 

Ὑ7 Αἰεν τὰς γεχρὲς. ὃ δὴ ᾧ ἐιτέτι α΄)οὸαμένε: τισὶ ΤΆ Βο- 
ρεΐων βαρβάρων, ἐπόιεν “πορὸς ἔνδειξιν") τῶῦτο μὲν θεῖον τῇ 

ἀνθοῶπε ἄνω φορηϑὲν, ὥστσερ ὦ» ὀχήμαι τῷ πυδὶ, “«ροσμίξωι 
τοῖς ϑρανίοις " τὸ δὲ γήϊνον κάτω μιεῖναλ. τὸ (δὶ πυοὶ δαπανῆς- 
δὲν, τὸ δὲ ἐναπομέῖναν Ἀεγψαάνοις ὀστῶν. δι δέ φασιν.» ὅτι τὸ 
μὴ νεκρὸν αὶ χαϑαρον ἐδόχει᾽ ἀγνισμὸς δέ τις ἣν, ἡ διὰ πυρὸς 
δαπάνη τῷ νεκρωϑθέντος. ὁ], ὦ τὸ πὺρ ἀγνιστικόν " διὸ καὶ ὃϊ χα- 
ϑαρμοὶ διὰ πυρὸς ἐγίνοντο. κχ Ἑυριπίδης δὲ τοιῦτον τι ἐμφαί- 
γεῖ, ὅπϑ φησὶν. ὅτι τὸ ἡ Κλυταιμνήστρας δέμας πυοὶ χαϑγ- 
γνισαι. ὁ δὲ Δυχόφρων τὴ «ροτέρᾳ ἐγνόια σιωτρέχει » ὧν δὶς 
Ἴ Σκύλαν καυϑέσαν δομηθηναί φησιν. ὕγ8ν ἀναχ) θῆναι. ἀνα- 
ζωωϑθῆναι . χαὶ γενέοϑεσι χῦ τὸν ΤΠοιητὴν͵, κακὸν ἀϑάϊατον. ἔδος- 
ξε δέ τισιν, ὃ μὴν ἀληδϑὼς, τὸν Ἡραχλέα, κατάρξαι τὴς τ νε- 
χρῶν καύσεως. 

ΠΕΡῚ ΚΑΙΝΕΏΣ. 

Αινέα μυϑολογᾶσιν πρότερον γεγονέναι γιωσΐκα" εἶτα ΤΙο- 
Κ σειδῶνος ἀντῇ πλησιάσαντος, μετα Θληϑῆναι εἰς ἀνδρα" 
τῶτο γὸ ἤτησε χ4) ἀτρωτίαν. ἤρισε δὲ ᾿Απόνγλων!, χα) ἐνικήθη. 
φησὶ δὲ ἡἢ ἸΠΆατων «ἴδὰ ἀυτδ., ὅτι παρθένος ἐυπρεπής ποτὲ ἐγε- 
γόνει " ᾧ Ποσειδῶνος ἀυτὴ συμμιγέντος., ἀιτησαμῆθη ἀνὴρ γε- 
γέοϑαι . καὶ ἄτρωτος μεῖναλ, 7) ὧν ἡθελεν ἔτυχε. Ἀέγεταὶ δὲ χρὴ 
αὐσερφρονῆσαλ. ἰχόντιον γὸ, φατὶν 5 ὦ ἀγορᾷ μέσῃ πήξας εἰς 
ὄρϑον., ϑεὸν τῶτο “προσέταξεν ἀριθμεῖν" ὅϑεν ἡ δίκη ποινὴν ἀυὺ- 
τὸν ἀσεβείας εἰσπραττομένη. πεποίηχεν ιὗσο τοῖς Κενταύροις » δὲ 

; 1} δρὺ- 
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δρυσί τε ὲ ἐλαά]ωις ἀἄυτον εἰς γῆν ἥρειστανγ, ἀῤῥηχτον καὶ ἀκαμῖστον 
δὺν τὸ ὑσὸ γίώ , ϑεἰνόμιον στιξαρωῖς κατίγδίω ἐλάταις κῶς 
Φητιν ᾿Απονλώνιος. ἐκέλευε δὲ καὶ τὰς παριόντας ὀμνύνῳ πὸ δόρυ 
ἀυτῶ ενϑα ἡ παροιμίᾳ ἀν: Καινέως δόρυ. τινές. δέ φασι Κυιέα 
συμπλεῦσαι τοὺς ᾿Αργονάυται: ᾿ ὃ Κύρωνον . ὦ δὲ ᾿Απονλώνιος 
«Ὁ Πριδάρᾳ εὐληφε Ἀεγόντος 5» ὁ δὲ χιλωρῇς ἐλάτῃσι τυπεὶς 
ῴχετο Καρεὺς χίσας ὀρθῷ ποδὲ ,γὰν. τῦτο δὲ ἀυτῷ σιμμυέβη. Ὸ 
διὰ τὸ μήτε ύειν τοὺς Θεοὶς, μήτε ἐυχεοὶζ ν ἀνλὰ τῷ ἑαυτῇ 
δόρατι. διὸ Ζό)ς ἐφορμᾷ ἀυτῷ τὸς Κεντάυρες " ὅι τινες χῷ γίὼῷ 
ουτὸν ὡϑὅσι. 

Τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἕτω; ἔχει «δὲ ἀυ]δ᾽ Καινάνς ἣν Θετταλὸς 
τῷ γένει. ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος τὸ πολεμιχὰ 9 1) ἐπιστήμων τὰ 
μάχεοσζ. γἡυόμδυος δὲ οὖ τολλαὶς μάχας», ἐδέποτε ἐτρώϑη 9 Χχα- 
ϑὰὲ ὦ ὁ Τελαμὼν ᾽Αίας παρ᾽ Ὁμήρῳ φαίνεται : ὅτε Δαπίϑαςς 
συμμαχὼν : Ὡγὸς ΤΩ Κεντάυρων ἀπέϑανεν. ἀνλὰ συϊλαξ ὄντες 
ευτὸν μόγον κατέχωσ'αν » γα ὅτως ἐτελεύτησεν. ἔλεγον ἂν ὁ Δα- 
πίϑαι αἰνελλόκὅυοι τὸν γΕΧΡΟΥ ἀυτὰἃ, ω ἑυρόντες μὴ τεϊρωμῆύον τὸ 
σῶμα" Καινὲυς τόν γε ἀδλον βίον ἄτρωτος ἣν, ᾧ ἀπέθανεν ά- 
τρωτος. Λέγεται δὲ ᾧ ὅτι χκάνλος «ὁξαττῶν εἶχεν. 

ΔΙΑΤΙῚ ΤῊΝ ΚΟΜΗΝ ἜΤΡΕΦΟΝ ΟἹ ἝΛΛΗΝΕΣ... 

Ἴ,9ος ἣν τοῖς ᾿Αχαιοῖς χόμϊω τρέφειν . ὃς χαὶ ὁ ΤΙοιητὴς 
καρηχομιόωντοις λέγει" ἥτοι ἐοκῶτοι το χάρηγα ᾿᾿ τολύ- 

Τριχ,άς 9 ἕ “μόνον εἰς κάνλος, ἀνλὰ λ διὰ τὸ φοζερόν . ὅτω χολὶ 
λέων χιατήεις ν Φοβερώτερο: τὸ μὴ χείτίω ἔχοντος. λέγονται 
δὲ, τὸν μδὲ ἀκλον πάντα γιόνον κορμιὰν οἱ Ἕλληνες. . ὦ 5᾽ πένθες 
καλρὼ κεέρεοσζ᾽ ὡσάυτως δὲ καὶ οὖ χαμρῷ ἐχμὴς 5 ἤτοι ἡλικίας τε- 
λείας " τηνικαῦτα γὸ πλύυχάμον κείραντες 9 ἀγεήΐθεν ᾿Α πόνλωνι κ18- 

βοτρόφῳ; ὦ ποτχμοὶς, καϑ περ Ὅμηρος ἱσορε;. ᾧ ἣν ὅτος μὴ 
ὁ πλόκαμος ϑρεπτήσιος.., ἈΠ τὸν ᾿Αχιλλέα πεν ήρμος . ὃ ἕτερος : 
λέγεται .5' Υ̓ τομῆς τὰ θρεπτηοῖα πλοχάμε κατάρξαι Θησεύς " 
χειροϊμῆνος γὰρ, φασὶν, ἐμπροοῦ ἰαν κόμίω. εἰς Δῆλον αγέϑετο τῴ 
᾿Απόλλωνι. εὐ δέ τινες. τὴ Ἑ Ναήνων ὑχ ἧσαν χαρηχομόωντες πὰ- 
ρεσημειώσατο ἀυτὰς κἡ ἱσοοία . Καρῆτας ἀυτὲς ὁνομάζεοδ λέγε- 
σὰ} τς . ἀντιϑέτως ἀυτοὶς ᾿Αχαρνᾶνας. 

ΠῈΕ- 
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ΠΕΡῚ. ΚΑΡΝΕΩΝ. ἙΟΡΤΗ͂Σ ΤΟΥ͂ ' ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ξ' 

Αἰννος, μάντις τὶς ὡν" εὖ Τ Ἐ- τοὺς Ἡραχλείδαις. ἄτημα τάς 
τοῖς μαντευόμενος" ὄντινὰ ἐχτραπεὶς εἰς ἂν Ἡρακλειδῶν, 

Ἱππότις τὄνομα» λόγχη βαλὼν ἀπέχτεινε " δι᾿ ὃν λοιμὸς ἜΣ 
μετὸ οὐ τὴ ΠΙΕελοποννήσω. » κα ἀπελϑοντες ἔλαβον χρῆσιμον ὁξ 
᾿Απόννωνος ᾿ Κώρνειον τιμῆσαι. ᾿Ατόνλωνα . ᾧ τὸῦτο τοοιήσαντες. 
ἐπάυταντο τὸ λοιμδ. ταύτην. ὃν τὴν ἑορτίω Κάρνεα. χαλρδυην 3 
χα) ὁἱ μετοικήσαντες ἐκ Ἰπελοποννῆσι εἰς ἑτέρας πολεῖς.. διὰ τὸν 
ον ἐπσετέλεν. 

"Ἄλλως" Κάρνεα ἑορτὴ Δυρικὴ τελϑμένη Καρνείῳ ᾿ Απόνλωνι! καν 
τὰ τίω Τπελοτόννητον, ἀπὸ Καρνυ μάντεως ὃς ἔχεητε Τοῖς Ἡρα- 
κλείδαις" ἀπ᾿ ἀυτὸ δὲ Κάρνειον ᾿Απόνλωναᾳ “γοταγορέυεσιν ΤΣ 
δὲ. ἱς οδίᾳ, «5 Θεογόμπῳ.- ὁτι τὸν αὐτῖν κ6) Δία ἫΝ ἡγγ τορα 
κωλῦσιν ᾿Αργεῖοι» δια τὸ τὸν Κάρνον ἡγήσαοσι τὸ ςρατὰ, ὃν δὶ 
Ἡρακλεῖδαι ἀπέκχτειναν οἷτ τερχ ὄμενον εἰς Πελοπόννησον ὰ ὑσολα- 
(όντες κατάσκοτσον ε: τῇ τρατέυματος ὃν ὕπερον ἐτίμησαν ὑπὸ 
Χοιμκὰ φϑειζόμῆυοι. ὁ δ᾽ Τίραξίλας ἀπὸ Καρνεία φησὶν τ 
τῇ Διὸς ὦ Εὐρώπης ὑϊ δ, ὃς ἣν ἐρώμῆυο; τῷ ᾿Απόνλωνι ἜΑ.) Ξ 
κιμαὰν δὲ, εἶπο Καρνέμ τινὸς Τρωϊχδ᾽ Δημήτριος δὲ ἐπο τὸ κρᾶ- 
761. ὁ ὅδ: γελέξαι: Φητὶ γὸ ) ὡς “ Μενέλαος στρατίύτσας εἰς 
ἼΛον 9 ἤυξατο τιμῆσαι αὐτὸν ἐὰν Χραΐνη. ἄδλοι δέ Φατιν 5. ὅτι 
Κάργεα, ἑορτή ὅσοι Διὸς» Καρνένα. δνομαζομδύη.. παρ Ἕν ητι. δὲ 
τελεῖται, δια τὸ τὸν Δούρειον ἥππον ὧκ χαρνείᾳ εἢ ξυλε. 

ΠΕΡῚ: ΤΕΣ. ΚΑΣΤΆΑΛΙΑΣ. 

Γ᾿)» ν ᾿Αντιοχείᾳ ἐε δῷ, ὅν λέγεται Σ ᾿Απόνλωνα' παρε- 
δρέυειν. ἃ χρητ μὲς τοὶς , ἕρχοῚ οἷς ἐπὶ τὸ ὕδωρ λέγεοϑαι Σ 

λέγεται δὲ ὅτι. ἡνίκα ἐμαντέυετό ΤΙ ῖς ἀυρὰς ὦ πνοὰς ᾧ ἑτλὃν 
τινὰ Ἶχον, δ φωνίυ), ὡς τινες ληρᾶσι, τὸ ὕδωρ ἀνεδίδ 8 ̓ Ὁ ἶνες 
διδομδδων Ὁ τομίτων πυδυμάτων : ὅι ἱτάμδυοι «ἰδ Ἵ πηγὴν ἱερεῖς. 
γοῦντες. τὰ σύμβολα, ἔλεγον ἃ ἤϑελεν ὁ δαίμων. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ΚΕ ῬΌΒΟΣ,,. 

" Ἑ χροψ βασιλεὺς. γέγονεν ᾿Αἰϑηνσίων" ὃς μεγάλως Ὑ ᾽Ατ- 
τικίυ) κατεχότ μητεν . ὅτος δέ ὅὄξιν ὁ διφυὴς ΝΕ 

ἐχαλετο 5) διφυής, ὅτι δύο φωνὰς ἣν ἡσχηιδίος " μίαν μδὸ. ἢ 
Ἕλλλαδος,, ἐτίραν 5᾽. 5 ἢ ᾿Α,γύπτῳ. λέγεται γὸ ὅτι ὁὶ ΠΩ 

δε 2 γυλοι 
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ναῖοι ἀποικοί εἰσιν ᾿Αγυπτίων ἀπὸ Σάεως πόλεως. ἡγεμων ἂν 
τῆς ἀποικίας γέγονεν ὅτος ὁ Κέχροψ " ᾧ ἐλϑὼων εἰς τίω Ἑλ- 
λάδα ἐμαϑσε τίῳ Ἑλλάδα φων ἰοὺ καὶ τὼ ᾿ΑιγυπΊίαν, ἐ Ἦλθεν 
εἰς τίω ἙἝἭἽΚλάδα, φωνίω ἔχων καὶ καὶ τίω ᾿Αιγυπτίαν. ὁ ὃ λόγθ» 
ὁ λέγων αὐτύχϑονα: ΠΥ ᾿Αϑηναίες μῦϑος ὅσ᾽" λαξὼν τὸ 
πλάσμα ἀπὸ τῇ μηδέποτε ἀἰπωοθῆναι γ, μᾶνλον δὲ ἀνα ϑῆναι τὲς 
ὀικήσαντοις εἰς τίω ᾿Ατηκίω. λεττόγεως γὗ ὅσα ἡ χώρα . ἑ 
πάνυ ἣν ζλωτη κὶ ἀνλες. εἰσοικέσος. 
“ας ἄλλως" Κέκροψ ἐλϑὼων ἀπὸ Σάεως πόλεως: ᾿ΑἸγύπτϑ . 

᾿Αϑήνας σιμώχκησε. Σαάϊς 5). καὶ. ᾿Αιγυπτία: » ἡ ᾿Αθηνᾶ 
δ Ὑ5 0 ὡς φησι Χάραξ. δίμορφον 5. λέγησιν κὶ διμιόρφν γη- 
γενῆ: τὸν Κέκροπα. Σμὸ Ρτ  ϑυῶν οἰνδρῶν φυΐυ καὶ μέγεϑος ἔχετ 
ἢ διὰ τὸ δύο φωνὰς ἐπί παρ, ᾿Αιγνυπτίαν, ἐ Ἑλληνίδα " ἢ .. ὡς. 
ληρόσι , τὰ ἄνω ἀγϑδρωτοα Ἐ τοὶ δὲ χάτω δράκοντος εὐ χε»: ὅπερ 
ἀγνληγορῶν Δημουῦ ἐνῆς , ὅτι Κ᾽ ἀλχίω ὁμοιὸς τῷ δράκοντι» ἀν- 
ρώπω δέ γε τίω φρόνησιν . ἄλλοι δὲ ὅτως πάλι» ἀὠλληγορῶστ' 
λέγοντες ὅτι ἀγαθὸς βασιλδὺς γεγονως » πᾶσαν θηριωδίαν ἐθνῶν. 
ὅ τως υὑσέταξεν » ὡς μίαν σὑμπιοιὲῳ πάν τὰς ἔχειν αὐτῷ, καὶ ἀγα- 
90» ἡγεμόνα. 14) ἀυτοχράτορα. δια ταῦτα. γᾶν λέγϑσιν αὐτὸν ὃδ'» 
Φυῇ. ἢ, ὡἷς. ευρον οὐ ᾿Αὐτιχ .. ὁτι" “ρότερον αἱ κα Ἑλλάδα. 
γυωαῖκε; ϑηφίωδως., ὥσπερ τὰ ἀλογα , καὶ ' χ συζυγίαν ἐμί- 
γγάωτα. Οἱ. “γὃν παῖδες τότε μοιοφυεὶς ἧσαν.“ μητέρα γὸ μόνίο» 
πατέρα δὲ ἐχ ἐπεγίνωσκον. ξασίλϑος. δὲ Κέκροψ; τῆς. ̓Α ττιχῆς 
χατέπαυσε, τὸ ϑηριῶδες Τὰς μίξεως... κα) ἀνδράσι νομίμοις: ἐποιησε. 
τας γιυλῖχας σιμάπτεοϑαι. ἐπεὶ γὃν ζκ τότυ ὧι παῖδες πά- 
πρὰ χα] μητέρα ἐγνώρισαν» τὲς αἰτίας αὐτὼν τῆς γδυνήσεως 9. δύο. 
τυγχάνοντας. φύσεων. διφυὴς ὁ Κέχροψ, ἐχλήϑη » ὡς τᾶτο: ποιή» 
σὰς αυτοὶς. 

᾿Αλλως" Κέχροψ,, ᾿Αγύπτιος ὧν τὸ γένος 5 ὡκχησε' τὰς ᾿Αθή- 
γας  ὅϑεν ὁι ᾿Αϑηναῖοι Κεκροπίδαι. : τινὲς δέ φασι Ἴδ τον καὶ διφυὴ 
γγνέοϑιαι" δὶ δ, ὅτι τὰ ἄνω ἀνδρὸς εἶχε ν᾽ τὰ δὲ χάτω » δ πηθίε. 
ἕτεροι δὲ. ὅτι: γόμες πολλὲς ἐφόῦρε τοῖς ἀνθρώποις 5. ἃ αὐπὸ 
αἰ γομλύτητος εἰς ἡμερότητα ἤγαγεν - ἀλλοι δὲ ν ὅτι ΤΜ δρῶν ὡς. 
εἶχεν μισγομδύων τυῖς γυωκιξὶ, ᾧ ἐκ τάτα μὴ “γηωτκομδῥε ς 
ἢ τὰ παιδὸς «,ἷδα τῷ πατρὸς ἢ ἢ πατρὸς α΄ϑο τὸ πυλδὸς: 5. αυ- 
τὸς "όμες ϑέμδνος, ὥςε φανερῶς συγγίνεονι, ἀυ]αὶς. ὦ μιᾶς" τύ- 
χε». χα) χέδον ἑύρων. τὰς. δύο. φύτει:ς. τῷ τε πατρὸ:; ᾧ τὴς μη- 
τρὸς.) τέτϑ χάριν διφυὶς ἐφλήδη», εἰσί τίγες,γ. οι. φασι τὸν Κέ- 

χιο- 
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χρόπα διφυὰ γεγονένωι γ καὶ τοὶ κάτω ὄφεως ἐσχηκέναι" καὶ διὼ τῦτο 

᾽ ᾿ ᾽ "ὕ ᾽ 

πρὸς τὔνομα χεχαδμένήιςαλ. καὶ δὲ μδιὶ Κέχροπο: ἄλις. εἰ πωμῇ) 
--3ἃ3α ΡῈ Ν ] , , , 

5) καὶ σἰϑὲ τὴς Κελαδεινῆς ᾿Αρτέμιδος, μηδὲν αὗξαὶ τύτε Ἀέξασαι 
οὖ τῷ περὶ ᾿Αρτέμιδος.. 

ΔΙΑΤΙ ΚΕΛΑΔΕΙΝΗΣ Ἡ "ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΕΤΕΤΑΙ. 

Ελαδεννη. "Αρτεμις λέγεται, ὡς αἰτίᾳ τὸ οὖν χυνηγεσέοις 
κελάδυ,, καὶ ἡ χήλη δεινοὶ ἔχϑσα, τυτέστι βέλη" ἢ ὅτι ἐνόν! 

“Δλαδόν τινὰ σιὼ ᾿Ωρίωνι ἀνεῖλε (ἰαζόμδηυον αὐτήν " ἢ διὰ τὰς κε- 
λαδεὲς. ἥτε! θορύβες" ὃς ἡ μῷ) μυδϑικὴ ᾿Αρτεμις χυωηγετῶσα " ἡ 

δὲ ἀνληγορυμένη αὐξασα καὶ Φϑίνεσα' σελήνης γὸ πάθη ἡ ὐξο- 
μείωσις γ ὅτε κέλαδον; ὡς ἐπὴὲ πολὺ περὶ ἀέρα γίνονται .. 

ΠΕΡῚ ΚΕΝΤΑΥ̓ῬΩΝ.. 

πε τι; ὁκ δυο φυῶν ἡρμοσμῆδυς, ὁ δι διφυεῖς. μυϑολο: 
γῆσι γεγονέναι " τὸ μὴ κάτω ἵππῶς ὄντας ἄχρι καὶ εἰς ἀυ- 

Χένα" τὸ 5. ἐντεῦθεν» ἀνθρώπας. ἃ τὸ ὅλον εἰπεῖν, ἵππες τὲ 0»- 
τὰς ἀκεφάλες, καὶ ἀγθρώπες ἀποδασ ὅθεν ᾧ ἐτεῖον ἐχεῖνσ. εἰρη- 
τιν ὅτι δηλαδὴ οὐ τῇ Τ Ἱπποχενταύρων φύσει, ἵππος μὴ) ἀπε- 
ρμξυγεται ἄνδρα, (ροτὸς 55). ὠποπέρδεταλ ἵππον. καὶ δ᾽ ἀλύϑεια πε- 
Ελ αὐ Ὁ ὅτως ἔχει Χο ἋΣ ἱσοοίαν. ᾿Ιξίονος βασιλέως ὄντος Θεσ- 
σαλίας.. ὦ τῷ ΤΙλείῳ ὄρει» ἀπηγφιώϑη τάυρων ἀγέλη, χα) τὰ 
Δοιπὸὰ Μ ὁρὼν ἀβατὰ ἐπόνε:. εἰς γὰ τὸ δικύμδυα κατιόντες δὶ 
ταῦροι. ἔσιινον τοὶ δένδρα ᾧ τὲς καρπθς, ᾧ τοὶ υὐποζύγια διέφθε,- 
ρον. ἐκήρυξεν ὃν ὁ. Ἰξίων .υ ὡς εἰ Ί:ς ὃν ἕλοιτο Ἰὲς. Κεντάυρος, 
τύτῳ δώῃ χρήματα πώμπονλα: γεινίσχοι δέ τινὲς ὧμ ὃ ὑπωρείας, 
ὧν χωμὴς τινὸς χαλϑμένης ΝΝεφέλης,, ἐπινοοῦσιν ἵππύς χέλητας 
διδάξαι. πορύτερον γνὰρ ἐκ ἠπίσταντο ἐφ᾽ ἵππὼν ὀχεο . ἀλλὰ 
μόνον ἄρμωσιν ἐχρῶντο. ὅτω 5. ἀνα(ξαίνοντες: τὲς χέλητας., ἤλου»- 
γὴν ἐφ᾽ ὃ ὁ! ταῦροι ἤσαν. ὦ ἐπεισ βάλλοντες τῇ ἀγέλη) ἠκόν»-: 
τιζον᾿" κὶ ὅτε. γ ἐδιώχοντο σὺ Τὴ τάυρων. ἀπέφόυγον ὧν γεω- 
γέ" ποδωκέσεροι γὗ ἦσαν ὧι ἵπποι. ὅτε δὲ ἔσησαν ὁ! ταῦροι... 
αὐποστρέφοντες ἠκόντιζον" καὶ τῶ τον δ τρόπον ἀνεῖλον ἀντύς. χοὶ 
τὸ μδὺ ὄνομα ἐντεῦθεν ἔλαβον ὧι Κένταυροι. ὅτι τὰς Κεντάυρυς 
μετεκέγταν. ὅδὲν γὺ «ορόσεστι τάυρν τοῖς Κεντάυροις ,. ὠνλκ᾿ ἵππι᾿ 
καὶ ἀνδρὸς ἰδέα ἐστὶν ἀπὸ ἔργε. λαβόντες γᾶν δι Κένταυροι ἴδ 
Ἴξίονο: χρήματα .. ἃ γαυοιῶντες ἐπὶ τὴ τράξε, ᾧ τῷ πλέτωῳ, 
ὑβριστοῦ ὑπῆρχον 5. κα ὑπερήφανοι, ᾧ πολλὰ χακαὰ εἰργάζοντο ». 

ι 
Ἀῳ 
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χα) δὴ ὦ κατ᾽ ἀυτὰ ᾿Ιξίονος,. ὃς ὦκει Σ᾽ νι. καλεράσίω Λάφιτ. 
σὰν πόλιν " ὁι δὲ τότε τὔτο τὸ χώθίον οικὄντες Λαπίθαι ἐχκα- 
λαὔντο. χεχληρῆύοι 5) δι Κέντυνροι «δα, ΤᾺ Λαπίθων ἐπὶ ϑοί- 
νἷω, μεϑυοϑ ἔντες. » ἐρτσάζυσι ταῖς. γυμαΐκας ἀυτῶν 5. 1ὴ αγα βιβ6- 
σαντες ἐπὶ τὰς ἱππᾶς εἷυ τος 9 ὠχοντο Φεύγοντες εἰς Ὁ οἰκίδυ 9 

99εν ὡρμῶνο, . ἐπολέμεν ὃν τοὺς Λαπίθαις, ἐ κατα βαίνοντες διὰ, 
ευκτὶς εἰς τὰ πεδία» ἐνέδρας ἐποίεν. ἡμέρας ἮΙ γἡνομῆνης ᾿ ρτάς 
ζοντες ἀπέτρεχον ἐπὶ τὰ ὄρη : ὅτῳ δ᾽ ἀπερχ ομδύων. ἀυτῶν, ἐπῆτων 
ἐραὶ καὶ ἀνθρώπων κεφαλαὶ μόνον ἐφαίνοντο: ξένίω ὃ ὃν ὁρῶντες θέαν. 
ἐλεγον ποὺ Κένταμροι ἡμ9 χνΣ χατατρέχιοντες ὁκ Νυεφέλης,, πολλά 
χαχα ἐργάζονται. ἀπὸ δὴ. ταύτης τῆς ἰδέας τὸ λόγε: ὁ μῦϑος 
ἀπίστως ἐπλάνϑη, ὡς ὧκ τῆς Νεφέλης ἵππος τε καὶ ἀνὴρ ἐγγυνήθη: 
ὦ τῷ ὀρει. ᾿Ξ: 

ΠΕΡῚ ΤΟΙ ΚΕΡΑ͂ΤΟΣ. ΤΗ͂Σ ΑΜΑΔΛΘΕΙΆΑΣ. 

Ἑρας Σ᾿ ᾿Αμαλϑείας τὸ ὃ μυϑιχῆς αἰγὸς ἢ ϑρεψαμένης 
Σ αγίοχον Δία ἔνιοί φάτιν Ἐν ὃ Φίρων παντχχ ὃ ὁ Ἧρα- 

κλῖς. ἐγίνετο αὐτῷ ὅσαι ἐβέλετο". ἕτεροι δέ φάσιν ὡς ᾿Αχελῶῷος 
ΧΆσΟϑ' εἰς τὸ ἀρὶς ἐρον πέρας. ὑφ᾽ Ἡρακλεῖ . τὸ τῆς ᾿Δμαλϑείας: 
κέρας οἰντέδωνεν 7). δι᾿ αὶ πὰν ἀγαθὸν Εἶν ἀρηρεντο τῷ χρήζοντι - 
τὸ τὸ δὲ ὅν τω βιύϑων θεραπόυταὶ ρος ἀλὴϑ εὰρ συριβιβάζοντετ 
τοῦτον τὶ Φατὶν αὐίττεζ. Ἡραχλῆς ἐυεργετειν εἰδὼς τὸς ὁποι- 
πότε γ,3:: ατκ ὦ τὸν ποτα μον τῦτον μαϑὼν πλημμερῶς ἐέοντν 5 
ᾧ ταῖς καμπαῖς. πονλίυὶ τῆς ᾿Αιτωυλιχῆς «ὖἶϑοτεμνόμενον . ἡ δήως- 
ἀδικῶνται. -«αχωμασί τισι ῷ διωρυξι χα) διοχ ἐτίμας αυτὺν" 

ἐβιάσατο " ῷ τ΄δυτρέψας ὦ ῥέειν. σωφρόνως. ποιήσας . ἐνέψυξε. 
Ἶ γίώ, χ, εἰς γα οποιον ἐυχρησ αν μετήγαγε.γ. τὴ τὸ τοὺς. ἐγ- 
χωρίοις ἐπαθις ἐξὸν χέρας τὸ ποτὰ μι ΝΣ ἀταχτον καμτίω δη- 
λαδὴ. 2, ὡς εἰπεῖν .ν ἀγέρα μτον χα) σικληράν τοὺς ἐχεὶ, εἰς: μαλ- 
ϑακίω δίον ἀντιτοαρέστησε δεξιότητα . ὦ ταῦτά εἰσι τὰ κέρατα 
5 ̓ Αχελῴβ, τό, τε βίωον, τὺ κα τὰ πΟΥΥΔδ Εν. ᾧ τὸ πλϑτοποιον» 
τὸ οντιδοθὲν, δι᾿ ἃ κα Ἡραχλῆς ἐϑεργέτη: ἐγιωσταλ. τοῖς γγ8ρ 
τοὶ ἿΜ ποτα μίων βεέϑρων χαμπας . χέραται ἐκάλων ὃν παλκιόι." 
ᾧ διοὺ τῷ τὸ ταυροχρονες ᾧ χερασφόρας ἐτύπϑν ἀυτός. 

“ΑἾλοὶ δὲ πάλιν φασὶν ὅτι Ἡρακλῆς ἀποδη μδ ὦ Βοιωτίχν . 
μῷ ᾿Ἰολάϑ τῷ ἀδελφιδῦ, χατκλύξ οὖ δὐσόεα σε ἢ ἐν τινὶ πανδο- 

χείω" ὦ ᾧ ἣν τις γιωὴ καλδμδίη, ᾿Ἀμάλθεια, ὡραία καὶ 'χαλή. 

ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἡδόμδϑοος εὐτῇ, πλείονα χρόναν ἐξενίζετο. αὐτὰ 
ὲ 



Κ 25 
δὲ βαρέως Φέρων., ἐπινοτὶ τὸν ἐμπολὴν ὃ ᾿Αμαλϑείας οὖν χέρατι 
᾿ ᾿ ͵ ᾽ 7 Α ᾿ “" "" ἘΣ Π] "Ὁ » 1:ὲσοω τώ 

κερμένίωυ, ἀνελέϑιαι . ΦἜ ἢς ἐμπολῆς. εἰ τὶ ἤϑελεν, ὠνεῦ τὸ τὰ 
τ ," -- [ν κῚ Υ͂ . Ὁ ι 

Ἡραχλε. ἔλεγον ὃν διὰ τῦτο ὁι σιωέκδημοι, Ἡρακλὴς τὸ χέρας 
ἔχε ἢ ᾿Αμαλθϑείας., ἐξ δ᾽ ὠνᾶτο ὅσα βύλοιτο ἐπ᾽ ἀυτὼ  δξ 
ὃ ὁ μῦϑος «ροτανεπλαάοϑη. ὧν δὲν καὶ νέαν ᾧ ὡραΐλ» τίω ᾿Αμάλ- 
ϑερὴν Οὐλοντα, δυέοϑιαι. ἀλλα γραὺν χερδαλέδν, καὶ ἐμπορικίω, 

Ν ε Ν ᾿ Ν ͵ὕ “Ὁ ΟΣ 

τὸ πολὺ τὴς ἐμπολὴς ἐντιϑεῖσαν κέρατι. ὃ διὰ τῦτο ᾿Αμαὰ- 
Θϑείας κέρας ἐφημίζετο, πλτοσοιον καὶ βιωφελές, ἐτεὶ 5) ὁ Ἧρα- 

“ ᾿ ΕΝ Ὁ ὙΨΊΟΣ γ6. ͵ 

χλὴς ἀφελόμἣνος ἀυτὸ πλῆρες τὸ ἐγχειρδύα κέρματος 5. χαᾳὴ χρη- 
λ [ Ο Π Ω 

σάμδιος ἔζησε “ὐρὸς τρυφίω,, Ἀσγος ἐντεῦϑεν διεδόϑη ἀςσεῖθυ. 
ε » ς Ὁ Ὶ Φ 2 “ ἤ 9 Ἶ ν Ὁ 

ὡς ἄρα, τῷ Ἡραχλεῖ τὸ τῆς ᾿Αμαλϑείας χέρας ἐχβλίύζε. πὰν 
9 ᾽ ᾿ Ν ΕΣ ἢ ν᾿ ῚῚ , 

ἀγαθόν" καὶ τὸ ἡ μυϑιχὴς αἰγὸς 5. ἀνλὸὶ τὸ ὃ ρηϑείσης γραός.. 
ΕἾ ΄ ’ [4 ΄ Ἶ [ Υ 4 

ἄνλος δέ τις λόγος Διβυχόν τι “χωρίον πάμφορον, ἐοικῆς βοὺς 
τ Ὁ ᾿ ᾿ Φ ΄ 7 Ρ 

κέρατι Ἀν πὸ χἥῆἥμα ἐκτίθεται, ὦ εἰς κῶμα γιωαικέ τιῖ ᾽Α- 
μαλϑείᾳ δίδωσιν. ὅτσερ διιὲ τὸ χαρπὸ τοαντὸς εἰς πολλαπλάσιον 
'δοτιχὸν τῇ, ὁ μῦϑος εἰς βόειον χέρας μεταλαβων, τὰ ϑευννέ- 
δα αὔδλὸ' αὐτὰ δίδωσιν. εἰ δέ τι ὡὐδασήλωυτεν ἀγαϑοὸν τῇ 

͵ « -Ὁ " ᾿ ᾿ ῇ 

τοιότῃ χέρατος ᾧ ὁ Ἡρακλῆς. ὅτε εἰς Διβύίω ἀπεδήμησε. Ἀέ- 
γ᾽ “ ] Ἶ Ὁ .Ψ 2 

γοιτὸ ἂν ὅτῳ μέτενναι τῷ Ἡρακλε τὸ ὁ ᾿Αμαλϑείας χέρατος. 

ΠΕΡῚ: ΤΟΥΤ᾽ ΚΕΡΒΕΡΟΥ. 

, ’ Ὑϑέσεται ὅτι ἔσι τις κύων ἔχων τρεῖς κεφαλος,, ὃς χα- 
λεῦται τρίκρανος 5 οὐ τῷ Λδη" δ Ὁ χλῆσιν Ὅμηρθο 
" “: “ ἤ ».ν Ν Ω μὲν σιγᾷ » ὁ, 5 γεώτεροι Κέρβερον. αὐτὸν καλέσι" καὶ ἐρὰν “οσ-- 

[ Ἶ 

πλαττοσιν αὐτῷ διάκοντος, ἐπὶ δὲ νωτὰ «γροτφύεσιν ὀφεων κε- 
π᾿" λ Γ “ Ἵ φαλάς" ἅὅτος, Φασὶ, φυλάττε; τὰς κύλας τὰ “Αδεῳ" καὶ 7; μδὼ 

᾿ δὰ γρὴ ᾿ , ͵ οςς ᾿ καταβαίνοντας εἰς τὸν “Αδίω, σαΐνεε ὦ χολακδίει, τὰς 5) ἀνιόνγ- 
τὰς δάκνει, ἢ ἐχ ἐὰ ἀνελϑν. φασὶν ὃν ὅτι ὁ Ἡρακλὴς, ὅτε κα- 
- ͵ ἤ ὃ Γ1 [ Ὥλθε συμαρπάσαλ τῴ Πρίϑῳ Ὁ [Περσεφόνίου,, ἀνιων ἀπέκτεινε 
Σ τρίχρανον Κέρβερον. ὧι δὲ. ὅτι αγήμαγε ζῶντα, ᾧ τῷ Ἔυ- 

Ὁ 4ν “ ᾿ ᾿ ᾽ ε ἤ »ἢ» , ρυοϑες ἐκόμισε" ἵνα φατὶν εἡ) ΤΜ Ἡραχλέες ἀϑλων μέγιτονς 
“᾿ ᾽ γ ᾿ [ -“ Ν Ὁ ὃ; ὧν μηνὶ καὶ ἔτεσιν ὀκήω ἐχείνω ἡνύοϑητον " ὦ τυῦταχ εδὴ ὁ μὺ- 

ΠΥ ε Ὁ “ ; ᾿ ᾿ ὅς. ὁ δ᾽ ἱσορᾶντες Ἀέγεσιν, ἀἄφυχτον Ἐ) κύνα τὸν Κέρβερον 'ΑΙ- 
’ Ὁ ᾿ γ, ͵ Ἄν ΄ ε γ 3,3." δωνέως Θρᾳχῶὼν ξασιλέως" ἔνϑα ςαλέώντα ἡ Ἡραχλέα πὸ Ἔιυ- 

Ι Ι οὖ ; Ν ᾿ “Ν " ξυοδέως 5. πδξιγγυέο, τὰ κυνὸς, κὶ τὸν μῦϑον ἐντεῦθεν πλαοϑῆναι, 
δ᾿ νὴ "᾿ς ͵ ῦ « Ν [ " διὰ ὃ ᾿ΑἸδωνέα ὃ Θράχα τῷ ὑπὸ γὴν “Δδῃὴ διαωνυμεῖν.. δι δέ 

“ ͵ ᾿ ͵ ,ὔ Ὁ 2γ- Π Υ͂ ΙΑ φασιν ὁτι 1 ηρυὸνῃ ὦ» Τοιχαρηνίᾳ πόλει τὰ ᾿Εὐξείνῃ τοόντου διά- 
᾿ ᾿ Ὁ μι "ὦ ! ἜΣ 7οντι ἐπὶ ταὶς βυσιν ἦσαν κύνες μεγάλαι τε ᾧ νεανικαί " ὧν ὁ 

᾿ 

μὴ 



Σ 460 Κ 

μδὺ Κέρξερος τοιχάρηνος 5 ἡ δὲ, Ὄρϑος. ἡ ἢ (ὦ) ὃν ὍὌρϑον Ἧρα- 
κλῆς ὦ Ταικαρηνίᾳ.᾽ φρὶν πεελελεῖν τὸς βὲς, ἀνορεξ.. ὁ 5 'Κώς- 
ζερος σιωηχολέϑει ταὶς (υσίν. ἐπτιϑυμήσας δὲ τῇ κυνὸς ἀνὴρ 
Μυχηναχος. τένομα Μολοττς, τὸ ἐδ πρῶ τον ἥτε ἃ ᾿Εὐρυοϑέα 
εἰποδῶταλ τὸν κύνα. ὄ (υλομϑύν ὃ τὸ ᾿Εὐρυοϑιέως ; ἀναπείϑ εἰ τὲς 
βυκόλες . ὁ τὸν κύνα κατειργνύασιν ω τῇ Δαχωνιχὴῇ ἐπὶ Τα- 
νάρῳ ὧν ατηλαίῳ τινὶ. ὦ ἄφιησιν αὐτῴ κύνες ϑηλείας συμβα- 
τέυεεν. Ευρυοϑεὺς, δὲν “σέμτεε Ἡρακλέα ἐπὶ ζύτησιν. τὰ κυνός. 
ἁ δὲ πᾶσαν περιίων Ἃ Πελοπόννησον 2 ὅλϑεν» ὅπ ὁ χύων αυτῷ 

ἐμηνύθη ΩΣ κὶ καταβὰς», ἀνάγει ὧκ τὸ ἄντρα Σ κύνα . ἔλεγον 
ὧν ὅΐ τότε, ὅτι δια τὸ ἄντρα καταξ οἰς εἰς “δὲ ὁ Ἡραχλῆς , 
ἰνήγαγε ΤΟῪ χύνα, ἡ δὲ ἀγληγορία εἰς μέθϑίω ἀυτὸν ὑπονοεὶ . 
ἢ ἄνλο τί τοιῶτον χαχὺν 9 «4 τὸ χέαρ βαρύνειν . ὁ ὅδι τὴν 
ψυχίω . ᾧ δὴ Κερβέρα περιγίνεται Ἡραχλὴς . ὁ εἰς ἢ Λόγον 
εἰγαγόμδυος, 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΚΕΡΑΜΙΚΩ͂Ν. 

Ἐραμικοὶ τόποι δύο τινὲς ἦσαν ᾿Αϑήνῃσιν ὅτω καλϑμυοι" 
ὧν ὁ μἷ, ἔνδον ᾧ πόλεως, ὁ δὲ, ἕξω. ἔνϑα καὶ τὸς οὖ πο- 

λέμῳ τελδυτήσαντας ἔϑαπτον δημοσίᾳ, ὦ τὲς ἐπιταφίες ἔλεγον. 
ἧσαν δὲ ἔνθεν ἃ ἔν εν στῆλαι ἐπὶ τοῖς δημοσίᾳ τεϑαμμένοις , 
ἔχϑσαι ἐπιγραφας ΗΠ ἔχαστος τέϑαπται. ὦ δὲ τῷ ἑτέρῳ ἧσαν 
πι ὦ Ὡροες ἤχεσαν αἱ πόρναι. ὅι δὲ, Κεραμεικόν φασι τύπον ᾿Α- 
ϑηναίων, ὁπῷ ϑεῶν τὰ ἀγάλματα ἱδρυμϑλα ἣν. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΚΕΡΔΩΌΥ ΘΕΟΥ͂. 

Ἑρδῶον ϑεὸν καλῦσι τὴν Ἑἑμῆν ὅν ἝἝΣληνες, ὡς χέρδες πε- 
Εἰποιητικον ἀ ἔφορον. διὸ ἃ μαρσίτιον αὐτὸν ποιῶσι βα- 

σιάζει») ὡς κχὶ ἔφορον τῆς χλοπὴς ᾿ ὅϑεν καὶ ̓ Αεδιςοφάνης ὦ» Πλύ- 
τῳ, οἰπορὼν τίνα, δὰ καλέσαι τὸν Ἑ, μίω 9. φησὶν ἐμπολαῖον ωϑ- 
τὸν ἱδρυσώμεϑα. τατέσι» κέρδυς ἔφορον. 

ΠΕΡῚ" ΤΟΥ ΚΗΎΟΥΣ ΤΟΥ ἘΡΟΓΚΟΠΕΣ 

{|{π᾿ τὸ Τρωϊχὃ κήτος μυϑέυετωι ὅτι τοὶς Τρωσὶν ὁκ τῆς 
᾿ϑαλάττης ἐφόιτα . ὦ εἰ μῷ) αὐτῷ δοῖεν κόρας Ἐ ἀπήρχετο " 

5 μὴν χώραν αὐτὼν ἐλυμαίνετο. ὡς ἣν “μάταιον 7), τὸ ὧν- 
δρας ἐκτύθενι τὰς ἑσωτὼν ϑυγατέρας . τίς ἐχ διδὲν ; αλλ ἣν 
ἀνὴς βασιλός μέγας, ἃ πονίω ἔχων δύγαμιν.,, καὶ γαυτικὸν πο- 

λυ. 
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λὸὺ, ὃς κατέστρεψε τὸ ὐδοϑαλάοσιον ὡς ̓ Ασίας ἔλος, ὃ Τρῶες 
ἐχτῶντο. ἐδίδουν δὲ Φόρον. ὃν τιῖεξ δασμον καλἔσιν. ἀργυρίοις 
μδὸ ἣν δι τότε ἄνθρωποι ἐκ ἐχρῶντο, αννὰ σχευεσι. “ροτέταξε. 
δὲ ὁ βασιλεὺς, ὦ νομα Κήτων, ἽἹ πόλεων. τινὰς (δὺ ἵππᾶς 
διδόναι. τινὰς δὲ κόρας. τὸν δὲ ξατιλέα͵. ὦ ὄνομα Κήτων, δὲ 
βάρβαροι; ἐκαλὰν Κῆτος. αἰδεετύλε: δὲ. ὁ Κήτων χ' τὸν δέοντα 
ρόνον, ἀπαιτῶν τὸν δασμόν" 1] δὲ μὴ ἀποδιδόντων, ἐκχάχυ, τὰς 

υ , 9» ) ᾿ ’ δ ν ΤΟΝ ͵ ἐτ -" 

"χώρας. ἐξέρχεται δὲ εἰς ὙΤρόμδρ, χαϑ' ὃν χρόνον ὦ Ἡρακλῆς 
κεν» ἐχῶὼν φτρατιὰν ΤΠ Ἑ, λλήνων. μιοδῦτχι δὲ σὸν Ἡρακλέα Δαο- 
μέδων ὁ ζασιλεὺς. ἀρῆξωι τοῖς Τρωσί». ἀποβιβάσας δὲ τὶν ςτρα- 
τιὰν ὁ Κήτων, ὁδοιπόρει " αἰταντήσαντες δ᾽ αὐτῷ Ἡρακλῆς. χα 

Λιαομέδων, ἀναιρδσιν αὐτόν. ὃ γνπυομένν., ὁ αὖϑος; τροτανεπλάοϑη. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΚΟΛΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ᾽ ἝΛΛΗΣΙ 

ΔΟΞΑΖΟΜΕΝΩΝ, 

ΤΑῚ ταλωιοὶ ᾧ ἀυτοὶ ξύλονται ἘΠ χολαστίρια,, ὅπ αἱ, ΤᾺ 
᾿ ἐμαρτανόντων «ψυχαὶ κολάζονται - ὧν δὶς καὶ Πλάτων οὖν 
τῷ Φαίδων; Ἀέγων τὗξα ἊΜ Ἀύήξεων ἃ “ΜἹ)! ἀποχληρώσεων Τω Ψυ- 
χῶν λέγει, ὅτι ὃι ἀδίκως βεϊβιωκδτες κολάζοντα; ὧν τῷ Κω- 
κυτῷ, ὦ ὦ, τῷ [ΓυοιφἈεγέϑοντι, χῳῷὴ ὦ τῷ Ταρτάρῳ - ποτκς 

δι: κοχον δὲ φιει κὐοΣ ν 112 λ , Ὡς ΨΥΣΕ ι μοὶ δὲ ὅτοι εἰσ΄ὶν ὁ μδὸ Κωχυτὺς. ψυχρότατο: ὁ δὲ Τ|υριφλε- 
᾿γέθων ϑερμότοατος " ὃ Τάρταρος μέσος τὶς τύπος τὰ παντός" οὖ 
ᾧ ανίμητίς ἔδιν ὑδάτων, Φ κατύποτις 2) ἄχόι τὸ τέρματος τὸ 
παντός σχοτεινός τις ἃ ἀφεγγῆς" καὶ ὅτι ὧν τότῳ τῷ τόπῳ χο- 
λάζονται ὁ, ἀἄδίκοι. ὁ δὲ Α χέρων ᾧ ἄυτος μέσος τις ὧν, χαϑαρ- 
σίῳ ἔοικε, χ4) ὄπχὶ κολαστηρίῳ " ἑύπτων καὶ σμήχων τὰ ΤᾺ ἀν: 
ϑρώτων ἁμαρτήματα. “Ὁ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΚΟΛΟΙΟΥ͂ ΚΑΙ ΤΩ͂Ν ΠΤΕΡΩ͂Ν ᾿ΑΥ̓ΤΟΥ΄. 

1 Ῥίσις ἣν. ὥς φασι. «δαὶ χάνλυς ὀρνέων. ᾧ ὁ Ζεὸς διαιτὴ- 
τὴς ὑπῆρχε τῆς κοίσεω:. ἣν δὲ ὁριοϑεῦῖσα ἡμέρα, οὖν ἢ ἐδὲν 

σιωαυλιτθῆναι τὰ ὄρνεα «-Ἶο, πν Δία, τῇ προτέρᾳ δὲ δ ὁδις 
εϑείσης ἡμέρας, ο'ϑᾳ' τὰς ποταμὸς φοιτύσαντη τὰ ὀρνεα. τοῖς 
γάμασιν ἀπενίζοντο τὰ πτερὰ, ἵνα τὸ φυσιηον ἑχάστω διαχάμψη 
κάνλο:. ὃ δὲ χολοιοςς ( -ἔςι δὲ τῶτο ὄρνεον. ἔν μάλα μιχρὸν 
“μὲν τῷ σώμᾶτις ἀχάννὲς δὲ τὸ εἶδος ) Δ ἐχπεσόντων «δαὶ 
τοὶς ὕδατι πτερῶν αἰδιϑεὶς ἑαυτῷ, ἧχε ᾧ αὐτὸς «σ᾽ τὸν Δία. 
ὡς ληψόμδυος τὸ χάνλος το γιχητήδια.. ἀνέμῳ ὅ. ὧδε πνδύσαιντος, 

Κα χα) 



"58 4 

χα ἀποτχεδάσαντος τὰ ἀνλόφυλα ΥΜ ππρῶν, γυμνὸς ἑυρέϑη πῇ 
ἰνλογδυᾶς. ὦ ἔχων δὲ τίωΣ ἐμ φύσεως αὐτῷ «ὐθικειμένϊω ἀμορφίνῳ: 
ὅτω ΖΦ αἰοχύνης ἀπέλυωσεν. 

ΠΕΡΙ ΚΟΎΤΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΑῬΕΩΣ. 

Ο΄ ττθ. κ Βεμάρεως, ἄνδρες Οντες 5 μυϑδύονται ὡς ἑκατὸν χας- 
Κ ρᾶφς ἔσχον οἱ μᾧ μἱ Θεῶν ἐπολέμησὸυ Ὡρὸς τὸς Γ νὰν- 
τας. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὅτως ἔχει" τῇ πόλεε ἣν ὄνομα Ἑκατονταν εἰς 
δία ω» ἧ ὦκξν . ἣν 5.) πόλις τῆς νὼ καλθμδύης Ορερτμδος. ἐλε- 
γον ὃν οἱ ἀἄνϑρωτοι" Κόττος καὶ ᾿ Βρχάρεως ὁἱ ἑκατοντοίχεερες 5. βοη- 
ϑήσαντες τοῖς Θεοὺς » αὐτοὶ “ ϑξήμασαν τὸς Τίγωντας ὧκ τὸ 
Ὀλύμτε. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. 

Ατὰ Σ μῦϑον ᾿ ὡς Φ εἴρηται . ὃ ᾿Ουρανὸς γένεται Κρόνν 
πατίρ. ὃ Κρόνος δ μὴ βυλόμϑ,Θ. γἡνέοσϊ αὐτῷ ἕτερον 

παῖδα; λαβων δρέπανον, ἐκτέμνει, τὰ αἰδοῖα τῇ πατρὸς, ᾿ὶ ῥίπτει 
αὐτὰ εἰς τὴν Θάλαοσαν" ὦ ἀφρῇ γδνομδύε, ἐγεννήθη ἢ ̓ Αφροδί- 
τη" ἔνϑεν ὺ ᾿Αφροδίτη ὠνομάοϑη ὧκ τὰ ἀφρὲ" λέγεται ᾿; Ὡ)}ο- 
σέτι ὃ ᾿ς: πρῶτον μὰ κατατοίνεν τὸ ὁκ τὴς ευτὰ γαμετὴς 
Ῥέας γινόμδυα αὐτῷ τέκνα" διο κα τεχιοφάγον αὐτὸν καλᾶσιν. ὃ 
ὧι ΤῊ μύϑων ϑεραπόυταὶ [5 ϑεολόγοι ΤᾺ Ἑ λήνων ἀνληγορδν- 
τες, φυτσὶὴν. ὅτι ἐἰληπταὶ 4) ὃν ὅτω πάνυ εἰχότως 5 ἐπειδὴ ὅσα ἂν 
γίνονται κι τὸν ὁ κιγήσεως Λόγον, πάλιν, γν ἃ αὐτὸν ὦν πε- 
ἐκόδω ἀφανίζεται. κ᾿ ὁ χρόνος 5) τοιδτόν ὅδι" δαπανᾶται ,ὸ π 
αὐτὰ τὰ γδνόμδια. εἰ τὰ Ὁ Ῥέῳ φασὶ, νγυομδύα αὐτῇ τὰ Διὸς. -: 
λίϑον εἰντ᾽ αὐτῷ κὐτ με ἑσταργανωμῆθδον τὼ Κρόνῳ ̓  τῦ- 
τον εἰπῆσα τετοχένοαι " κἀκεῖνον μδὺ κατα ποϑῆνια ὑπ΄ αὐτῇ" τὸν 
3 Δίᾳ τραφέντο 5 βασιλᾶσω τὸ κόσμε ς ἐγταῦϑα ὃ' ὃ» ἄνλως 
εἴληπται ἡ χατάποσιτ᾽ σιωτέτακται γέ, φασὶν, ὃ μῦϑο: πεεὶ Φ 
τῇ κόσμε γγέσεως, ἐν ᾧ τύτε ἀνετράφη ἡ διοικᾶῦσα αὐ τὸν φύσις, 
ὦ ἐτεχράτησεν., ὅτε οἰς τὸ μεσαίταϊον αὐτῷ ὁ λίϑο: ἕτς » ὃ» 
καλδ μὴν γίω ὁιονεὲ χαταποϑ εἰς » ἐγκατεςηοῖχ 9 ἯΠ »δ ἃ ἂν ἀλ- 
λωὼς σιιμωέστη τῷ ὄντα, εἰ μὴ ἐπὶ Μεμελίῳ ταῦ τὸ ἐρείοϑη. 7.7. 
γομένων ὦ τρεφορμδύων ᾿ὑταῦθεν πάντων. τέως δὲ δ Κρόνος ἱφορεῦ- 
ται συμεχὼς κατιων ἐπὶ τὼ μΐγνυοδ τῇ γῆ. τῶτον δ᾽ ἘχΤΕΜΕΙν 
χαὶ παῦσαι τὴς ὕξρεως" ὁ εδὸ γὺ Ζεὺς ἐχβαλων αὐτὸν ὃ βασι- 
Λείας, χατπεταρτάρωσε. διὰ γϑν τϑ]ων αἰνίττονται, ὅτι ἡ τὴς ὅλης 

7ῈΣ 
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»δυέσεως τίξις ἥν φασιν ἀπο. τὸ χραίνεεν Κρόνον εὐρῆοϑιαι. τίω 
γινομένζωυ. τέως: πονλίω ῥύσιν τῷ περιέχοντος ἐπὶ τω γί ἔτεε- 
λε9 λεπτοτέρας. ποιήσασα τὸς ἀγαϑυμιάτεις. ἢ γι τὸ κότμα φύ- 
σις. ἐπιχύσεις ἐπιχύσατα... ἣν ἡ Δία λέγεσι. καλείοῦ τὸ λίαν 
Φερόμϑυον τὴς. μεταβολῆς ἐπέχε ἌΝ ἐπεπέδησε. μακρότερον διε- 
ξαγαγων» ἢ δες αὐτῷ τῷ: κόσμῳ. πάνυ δ᾽ ἐϊκότως. κ᾿ ἀγκυλο- 
μήτιν φασὶ καλεὐον τὸν Κρόνον ». ἰγγχύλων ὀντων κα. δυσπαράκο-: 
Ἀϑϑήτων» ἀ μῆ τελέσηται. τοσὕύτος ἀσιϑ μὕς ἐκελίττων. 
Ἡ 5, ἱξορία Κρόνον (χσιλέα Κρήτης διδε, ὁμοίω; ᾧ Δία τὺν 

ἃ ᾿Αςεδίονα. νομοϑέτην Κρητῶν καὶ δ ἄνλων Ἑλλήνων ὄντα " ἀδὰ ὁ 
εἣν Κρόνος: ὀϊξοφιοϑ εἰς: ΒΩ Ίὰ ὟΝ ιἷϑ Διὸς. εἰς ᾿Ιταλίαν ἀφικ- 
»εἶτο.. βασιλόύς. τε ἐγένετο Λατίνων. νόμες, θεὶς αὐ τοῖς "κα γεωρ- 
γίαν ̓ διδάξας. », ὃν καὶ, ὡς θεὸν ἀποϑανόντα ἐτίμησων. ὦ ἀνληγο- 

, εὗντές Φασιν, ὅτι δ᾽ γοερὰς ζωῇ; ὅσοι δοτὴρ, κόρος ὧν τὸ γ" μὶλ- 
λον 5: κόρος. γὃς ὦ καϑαρός τ πάντες. ὃν ὁ! γοερὼς ζῶντες, » Ἀρο- 
γίαν ἔχασε πολιτείαν Φατίν -. ὅδε» (4) βασιλόυς. αὐτῶν ο᾽ Κρόνος 
ἈΧΙΤΣ ὃν ὧκμ τὸ κρὰν καὶ κιρνὰν ἔκατα ΤῊ γνεϑλιωμάτων φα- 

ες μίξαντα τὸ ϑῆλυ τῶ ἀῤέενι. Χρύσιππος δέ φησι, χα- 
ϑέγμων ὄντων ΤᾺ ὅλων, ᾿ὶ ἀξίβρως καταφερομένων πονῶν. τίω 
ἰάχοισιν τότων, Κρόνον ὠὐομά 

ΠΕΡῚ ΚΑΧΛΙΣΤΟΥ͂Σ. 

ΓΑ γω, τίω Λυχάονος, χόλῳ Ἥρας διὰ Σ Διὸς. ἔρωτα δ. 
μεταπεσεῖν εἰς ἀρχον λέγεσι" καὶ τοξόυϑῆναι μδ π΄ ᾿Αρ- 

Πῶς - εἰγα χ᾽ ῆναι: δὲ. εἰς ἰςέρα. ὑσὸ τῇ: Διός. ἐφέον 5 » ἢ 
ἐπεὶ ἄρκτον ὁ, μῦϑθ.- Ἀν ζωωνυμίαν, τὸ τὶς Καλλιστὸς ὠγόμα- 
σεν ἀστεροθέτημα γ. ὁ α᾽ δὲ ᾿Ωρίων κιωηγτέτης, απ όκεεται γ. “χαριέντως. 
εἶπεν ὁ ̓ΤΠοιητὴς: τὸ. 

Ἥ: τ΄ αὐτῷ σρέφεήα! χ9). τ᾽ ᾿Ωρίωνα δοχόύξε.. 
ἀληϑὼς. ιδὶ,. διότι. τίω εἰυτὴν ἡ ἀρχτὺὸς τῶ ᾿Ωδίωνι ποιεῖται κί- 
γητιν»" εἰσείως δ᾽ Ὁ ἰαἷ “ρος, ᾿. μῦϑον" Ἀ διό], δέδιεν» ὡἧς ἄρχτὺς δ 
κιιωηγέτην »: χα)- διὰ τὔτο' “γὸς. τὸ τὰς ᾿Ωρφίωνος. ἀπογϑει. ἄφρον. 
14) ω ἰρκτὅρον 3. Καλλεγὅς υὸν: λέγετιν: ᾿Δεκάδα. καλέμϑυον,, 
᾿ πο αξρονεν μητέρα. ω κιμηγεσίῳ. κατ᾽ ἀυτὃ, μετα βαλ- 

ἰω εἰς ἀἄρχτον". τῇ. Διὸς μιγνυμένε ἀυτὴ, οἷς εἰρηται 5 ανει- 
ἴμᾳ ἡ τ Ζεὺς ἐλεήσας ἰυτὰς κατηττέρατεν." ἔτι. δὲ ἐπτὶρ, ἐπὴ 
Ὡς ζώνης τὰ ἀρκτυφύλαχος.. 

ἘΚ Κ΄ 2 ' [1 Ε- 
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260 ἐᾷ 

ΠΕΡῚ ΚΕΦΑ͂ΛΟΥ. : 

Ἐφαλος Δηϊονέως ιἷὸς, πατὴρ ᾿Αρχεισία τὸ πάττεο Οδυσ- 
μ τ ’ ’ ᾽ Ὁ », Ἁ ὟΣ 

σέως 5 ὃν ἐγένγητεν ὁπ Τὰς ἄρκτῇ μεταξς ληθείσης ἔπτεῖτο. 
᾿ Ὁ Ψ ἐ ων Ὰ .] Ὁ Ν τ ἴω. εἰς γιωσκα " ὅθεν ᾿Δρχείσιος. τῦτο δὲ τῷ μαντικδ 9 εῷ χΧΕΛ δι- 
σε ὁ καὶ καὶ ἡ Κεφανδληνίο, νῆσος: 

ΠΕΡῚ ΚΗ ΚΟΣ ὁ 

Ὶ δῷ "» ε »᾽ ᾽ .- Δ ει ἢ ν 7 ΗΣ ὁ Φωσφόρε τὸ ἀστέρι, γήμας ᾿ΔΆχυόνϊω Ὁ Αιάλες 
τ Ἐν ε ᾽᾿ Β " 

μέγα φρονήσας ἐφ᾽ ἑαωτώ, Θεὸς ἐβόλετο νομίζεοῦζ. διόπερ 
- ᾿ ΒΗ ᾽ ᾿ -Ὁ «τ. νὴ ἥτε γαμετὴ διὰ παντὸς αὐτὸν ἐχάλε, Δία, χαχεῖνος Ἥραν τίω 

Ὁ δ ᾿ ἥ 5- ᾿᾽ γ᾽ ᾿ 

γυμαῦχκᾳ. Ζευς 5. ἀγωακχτίσας., μεπβαλεν αὐτὰς εἰς ὀριξαν χῶὼ- 
[ΧῚ ᾿ 8. ᾿ ᾽ διοος ἃ 

εἰς ἀνλήλων Οἰδντα. ἐχλήϑη 5. ἡ μ8") ᾿ΑΛχυόγῆς ὁ. 5 Κηὺς. 
ὦ θωροῦν ἐδ Αὐνδν τ δες κυδ οὐ ΦΑΡ ὍΣ βαίνει ἐπὲλ-: οὖῦλ 5. τοὶ; ὠγιαλοῖς ΔΛχϑονης τικτύσης, συμβαλνει ἐπὲ 

Ἷ 37 » ὦ σχρ " “Ὁ ἀν 51 

Θόντα τὰ κύματα, τὰ ἔγγονα αὐτὴς χατασύρειν. Ζεὺς δ᾽ θὲὰ- 
Γ ᾿ ΠΩ ἫΝ [- πὲ 7. ἋΣ - Υ) ᾿ 

σάμενος αὐτί χλαίθσαν.» χατηλεήσας ἐπέταξε τοὶς ἀνέμοις 4 
“ ᾿ -Φ ἤ . . 

χαϑ' ὃν ἂν χαιρον κα ᾿ΑἈχυόνη τίκτει, μὴ πνεῖν μέχρι τεοσιάρων 
ε δ [ων] [μ] ΓΕ ΠῚ “ἍΝ 2 

Φ δέχα. ἡμερῶν, τὲ χείμωνος οὐξανομῆύε. εἰρητῶ ὅ᾽ ΔΆχθων - 
» ς ᾿ ΄ ὦ » 

παρὰ τὸ ὧν. ὧλὲ χύειν. ΕΝ 
᾿ ΠΕΡῚ ΚΗΦΕΏΣ,.. 

Ηφεὺς. ὡς ᾿Ευριπίδης φησὶν. ἣν ᾿Α,ϑιόπων βασιλέυς, ἊΝ 
δρομέδας 5) πατήρ. τω δ᾽ ἀυτὸ ϑυγατέρᾳ δοχε «-- 

ναι τῷ κήτει (οράν" ἣν Περσεὺς ὁ Διὸς διέσωσε. δι΄ ἣν χ8) 
αὐτὸς οὐ τοῖς ἄστοις ἐτέθη ᾿Αθηνὰς γνώμῃ. Ὶ 
τ᾿ ΖΕΥ͂ Σ. γεννᾷ 

ΒΗΔΟΝ., δὲ ἤν, 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος, ξ, 

ΚΗΦΕῪΣ, ῥβασιλὲυς 
᾿Αἰϑιόσχων. ὃ 

ἊἌΝΔΡΟΜΕ ΔΑ: 
; ἧς κΚ ἹΠερσέως σὲ Διὸς, λιν τᾷ 

ΞΟΡΓΟΦΟΝΤ ΕΗ, ᾿ἌΑΛΚΑΓΟΣ, ΣΘΕΝΕΛΟΣ, ἜΛΕΟΣ, ΜΝΗΣΤΩΡ, Ἢ- 

ΛΕΚΤΡΥΏΩΝ. ᾿ ἘΝ ΚΓ 

Ἰρέον 5) ὅτι δύο προσέτι ἑυοίσκονται Κηφεῖς" ὧν ἡ γεγεαῖλο- 
γία ὅτως. ἔχει" τ 

ΔΙΟῚΣ αὶ ΘΕΜΙΣΤΟΥ͂Σ. ΔΙΟῚΣ καὶ ΔΩΡΙΠΠΗΣ 
γίγνετ ᾽᾿ΑΡΚΑΙΣ, γίνεται ἝΛΛΗΝ,, 
ἦᾧ ᾽᾿ΑΦΕΙΓΔΑΣ, - ὃ ἼΛΙΟΛΟΣ, 
ζ ἌΛΕΟΣ, ἱ δ 
ὃ ΚΗΦΕΥΣ. ΚΉΨΕΥ Σ,ΔΗΓΟΝΕΥ͂Σ, ΣΑΛΜΟΝΕΥ ' ἢ ἄλοι, 

ΠΕ- 



ΚκΚ σός 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ. 

χίω τινὲς μὴ) ᾿Διΐτα ἀδελφὴν αὐ πάνδη, δὲ ϑυγιατέρα φασὶν 
Κ΄ ̓  ταὐτίνω Διονύσιος ὃ Μιλήσισ: οὐ πορώτῳ Τῷ Ἄργο- 
γαυτιχὼν, θυγατέρα, ᾿Αήτε χα) Ἑχάτης Τῆς ΓΙερσέως, ἐδελφίω) δὲ 
Μηδείας" Ἀέγει" ἡλίῳ γάρ φὴσιν υἷες γἡνέοσζ δύο ΟἿ τοὺς τύποις 
ἐχεένοις 5 Οἷς ὀγόρια το ἣν ΕΓερσεὺς χὶ ᾿Αγήτης . τύτὸς δὲ ζαταοζ εἰν 
τίω χώραν᾽ κὶ ᾿Αἰἥἡτίω. μὴ Κόλχων ᾧ τὰς Μαιώτιδος Ἢ Περσέα 
δὲ τὴς Ταυρικῆς βασιλόσαι : ὦ γῆμωι γαυσῖκῳ ἊΜ ἐγχωοίων 

, τρὰ δὑτ χὰ γενέ, αὐτῷ Θυγατέρα ἀπ ἶ ὄγο (αι Ἕκχάτη οἱ δὲ, ὅμ 
τύμιφης τινος ἐγχωδίας τίω Ἕκαώτη φασὶν. ἀυτώ ἡἡυέοῦζ . ἀνδοι- 
κὴν “ἰδὲ τὰ καμηγετικὰ . αὶ Ὡρώτίω ϑανασίμο: ἐΐζας ἐυρεν. 
ζ ᾿ὐωδ δα ὙῈ) οὐένα ΤᾺ τε δηλητηφίων δαχος ΤῊ χοῦς δυ- 
γαρδύων " τὸν ἑχωτὴς πατέρα, φυρίμάχοις οἰποχτεναλ.. ταύὐτίῳ 
γήμαοσζ γϑν ΟΩΘ ες Κόλχες ᾿Ἄνμτῃ τῷ πατραδέλφω᾽. 
ἀφ᾽ ἧς ἡδυέονχ Κίῤκίω, ἃ Μήδειαν, τ δὲ Κιρκίω) Ὥρεσ βυτέρεῳ 
ὅσαν Μηδείας, υὑσερβαλέκχ τίω ἑαυτῆς μητέρα "τὰ εἣν διαχύ- 
σάσαν παρ ἀυτὴς, τὰ δὲ ὦ οἐυτὴν ἐφόυφηκυῦῳ πολλὰ ΕῚ δεινὰ 
φάρμακα" Μηδείὸν δὲ γεωτέραν Κύλς : ΠΟ ἡττωμένων δὲ ἀυτῆς: 
ταῦτα ἰχμῶὶ ὃ ΤΟΙ. Ἡσίοδος δέ φησι τίω Κρχίω τὸ ἡλι ϑυγα- 
τέρα εἰ 

ΠΕΡΙ: ΚΛΥΜΕΝΗΣ. 

Λυμέγη Θυγάτηρ Ἴφιο; . ἢ Μύν, ιἷσο Φυλάχῳ τῷ Δηΐα- 
οϑέως Ἴφιχλον τίντει ταλδα! ποδωχη. Ἡσίοδος δέ φητί “ὉΡ05 

μιγῆναι. ἀυτίω) Ἡλίῳ, ᾧ πχᾶν Φαλέϑοντα.. ἢ 

ΠΕΡῚ ΚΟΙΣΥῬΑ͂Σ. 

ἰζ Οισὺ ὑμν γύνη ᾿Αϑηνῃσιν ἐυγ ενῆς ὦ. πλυσίαν μήτηρ. Μεγ 
κλέες καὶ Λαμάχϑ, ᾿ΑἈχμαίωνος 5 γαμετὴ, ἦτις ἐπὶ βλα- 

χείχ Αἰ λ κὸς Κοισυρᾶται:. καὶ κυσιμεῖτι» ἀπὸ Φ Κοισύρας. 

ΠΕΡΙ ΚΌΝΝ, Α΄. 

Ο»νᾶς, αὐλητὴς ἢ) ἣν Ἵ ξ. μέϑυτος . ὃς εἰς συμπόσια πορήτ 
σιμυεχὼς ἐσεμμένος. ὅτος Ὅλυμ τιογίχης γλυόιδωος, κ ποὰκ- 

λάκις κεφ μαι “57. πεγίχρος ἣν. μηδὲν ἔχων ἀνδπ᾿ ἢ χότμον " 
ἀφ᾽ ὁ Κρατῆνος εἶπεν. 

Ἔιε, ὦ σῆ γαςοὶ δίδι. χάδαν, ὄῷραᾳ σὲ λιμὸς 
Ἐχθυΐρῃ." Κονγὰς, δὲ πολυξέφανος γιχήσει. 
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λέγει δὲ αὐτὸν τοσαῦτκχ γικήσαντχα 7 μηδέποτε. πετιμῆοῦς. ἡ δὲ 

ΤΚΡΟΙΜ Κων , . ΝΜ ἢ 3. ἢ 
---- Στέρανον. μῆὐ ἔχων, δίψῃ δ᾽ ἀπολωλως.. 

᾿ ͵ 

χὰ παλιν" 

Δελφὸς. ἀνὴρ. τέφανον μὴὺ ἔχων, δίψη δ᾽ ἀπολωλώς.. 
Ἅ ὍΝ Φ “ παν δ) ͵ ,, 

πρὸ; ὁ Κρατῆνον δὲ καὶ τἄτο, ὅτι μέϑυτός ὅξι. 

ΠΕΡῚ; ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ-. 

ΓΟἽυδος, ᾧ Κορυδαλος,, τὸ, σρεϑίον.,. τὸ: ἔχον ἐπὶ τῆς: κε-. 
φαλὴῆς ἀνεστηχότα. πτερὰ. ὥστερ Ἄόφον " ὃν Ἀόφον ὁ ΤΨ' 

Ἑλλήνων μῦϑος τὸν. ταφον». ἘΝ, ξύλεται. τῆ. πατρὸς. ἀὐτὼν ". φασὶ 
γὸ ἀυτὲς. εἰ), ὡρὸ. τῶ. γῆν «ποτῆναι.". ἀποϑανόντχα δὲ τὸν. πατέρα 
αὐτῶν. ἐπεὶ ἐκ εἶχον. ὅπϑ. Θάψασιν.,, ἐπὶ, ταῖς: ουῶν. ἔθαψαν 
κεφαλαῖς. τῶτο: 5. βύλεται. δηλᾶν ᾧ α'ϑαὶ Θεοχοίτω,. τὸ, ἐπι. 
τυμβίδιοι. χορυδαλίδες . ἤγδν αἱ ἐπὶ, ταῖς ἑαωτῶν. κεφαλαῖς, δ. 
τύμβον τῇ. πατρὸς φέρυται... 

ΠΕΡῚ ΚΡΗΘΕΌΣ.. 

ΓΡηϑεὺς, Σαλμωνέως ἣν ἀδελφος. ὡς δέ Ἴινες... χαλ. ΔΙ ά- 
μαάντος " ἀμφότεροι δὲ. παῖδες. ᾿Διόλε ᾧ Λαοδίχης τῆς. ᾽Δ-. 

λωέως. 
ΠΕΡῚ ΚΡΙΌΤ-. 

! ΓΡῴοων.. Διονύσιος. ὦ». τοῖς. ᾿Δργοναυτικοὶς- φησι. γεγογέναν: 7ρο-- 
ὡς ρέα Φρίξυ - ὃν αἰφδεόμῆνον. δ᾽ ἐπιβυλῆς. Ἴνδς, ὐοθέοϑαικ. 

τῷ. Φρίξω. τίω φυχγίω). ποιήσαρζ " καὶ συμτεπλδυκέναι: αὐτῷ εἰς 
Κόλχες ὅϑεν ᾧ μεμυϑεῦοῦζ ὡς. ασὸ Κοιδ. διχσωθείη. καὶ ὅδ᾽ 
τὴς αὐτῷ. ϑυσίας αὐ7όθι.. Ἡρόδωρος δέ φητιν. ᾿ΑΘϑάμαντος χα 
Θεμιστᾶς »πυέρδζ παῖδας, Σχοινέα, ᾿Ἐρύϑοιον.. ΔΛεύχωνα.. [ΓΙΟΙον,. 
γεωτάτας. δὲ Φρίξον. ᾧ Ἕλλίω: ἃς. διὰ. Ὁ. ̓ Ινὸς ἐπιςλίω ἐχχω- 
εἥσαι, τελευτῆσυμ. δὲ τὴν ἝΝΑ. οὐ. τῇ ἀποχωρήσει. ὃι- δὲ φα-. 
σὶν. αὐτὰς ἐπὶ πριοιωρωρα. σχάφες, πλοῦσαι: φεύγοντας, Ἔ: ὀργίω. 
ὦ μητρυιὰς .. 

ΠΕΡῚ» ΚΤΙΜΕΝΗΣ.:. 

7 Τιμένη.. Ὄδυοτέως ἣν ἀδελφὴ... ἧς ἀνήρ. ᾿Ευρύλοχος γεγο- 
4 " ΠῚ ΓΙ 3 ἷ 

γένια σονοεῖταλ, ἣν Ομηῤος ᾿ἸΦϑ ἰμίω λέγει, χκαϑα χα 
Ὦ τὸ Λαέρτυ ἀλοχον, δαΐφρονα" ὁμοίως καὶ Ἔ ΓΙηνελόπίω,. 

ΠΕ. 



Κ 563 
ΠΕΡΙ ΚΥΓΧΡΗῸΣ. 

Υγχρεὺς Σαλαμῖνος γα) ἸΠοσεὐδῶνος ἰός. ἐβατίλατε 5, 
Σαλαμινίων, ὡς Φησὶν ᾿Ευφοείων. τῦτον δέ τινες Σ διφυὴ 

Κέχροτα φασι» - ἄγλοι δ ὦ ὅτι ὀφι; ἐλυμαίνετο δ Σαλαμῆνα, 
χ4) ἀοίκητον ἐποίεε" “ὃν ὁ Κυγχρδὺὸς ἀνεῖλεν. "ὁ ϑὲν χαὶ ἀνάξιφος 
ἐκληήϑη. 

ΠΕΡῚ ὍΤΟΥ ΚΥΔΏΝΟΣ. 

Υ δὼν: βατιλεὺς Κυδωνίας πόλεως ὧν Κρήτῃ. ἧτο: λέγε- 
ται υἷος γεγ ονέναι Ἑρμϑ, διὰ πὸ λόγιον ὦ μϑσικον τὸ 

ἀγδρός" «δὶ ὃ ̓ Αλέξατδρος ὧ ρώτῳ Κρητικὼν ζησι Ἵ τὴ ̓ Α- 
χαχαλίδι σιωελθεν τὸν Ἑρ μὶὼ αὶ τὸν ᾿Α πόννωνα " ὦμ μ3: 
᾿Δτόνδλωνο: νέο Ναξον" ὧκ δὲ Ἑρμὲ, Κύδωνα ᾿ ᾿ ὃ καὶ πό- 
λις Κυδωνία, χτίσμα ὅσα αὐτῷ καὶ ̓ βασίἈ εἰον" ὥσπερ καὶ Κνωτ- 
σὸς Μίνωος" χα) Τόρτυνα, ,ταύρυ ἐκείν τὸ Σ Φορίοσαν ᾿Ευρώτίω 
ἑρπάσαντος . μεγάλη δὲ ἄυτη ἡ πόλις, ΧῸ ἃ Γεωγράφον, εὐπόν- 
πὰ πόλεις Κρήτης μέγιται, Τόρτιωα, Κυδωνία., “ἃ Κνωοδός. 

ὍὍΕΡΙ' ΤΩ͂Ν ΚΥΚΔΩ ΠΩΏΝ. 

Ν τῇ Σικελίᾳ τῇ νήσῳ, πἶξα τὰ ὄρεννα ἀυτὴς, Ἀέγονται 
ἬΝ ὁι Κύκλωπες ἡοέζι. ποϊμμένιχον μἣθ (ἴον ἐπιτηδόύδοιτες, 
ζῶντες δὲ βιαιότερον. λέγοντα δὲ ὅτοι ἀνθρωτοφά.οἱ Ἐὴ. Ὡ χα- 
τεδηδοχέγοι τὲς τὸ ᾿Οδυοτέως ἑ ἑταίρος. ἐθνικὸν δέ δε] τὸ Κύκλωψ, 
φ. τὸ ΤῬΡοσεεδὦνος ιἰὼ . κύειον δὲ τὸ [Πολύφημος - εἰ μὴ ἄρα 
ὥστερ τὸ ᾿ΑἸγύττιθο, ύφιον ἐυρηταλ δίομα. ὅτω ὦ τὸ Κύκλωψ, 
δε ἐσνικἕ εἰς χύρκον μετέν εστὲνν ὁ διωταμδυ, τὸ Τολυφήμε πϑ 
κοινὸν ᾽, ᾧ 2 παλαιοτατων ᾿Οὐρανῇ κ Γῆς υἱῶνῳ Κυκλώπων [ἡ 
ἀυτῶν ὄντων, Βρόνταε τε Στερόπε τὲ καὶ ΓΑΡ»Ε " δι τινες χαλχες 
ἢ τέχνϊ μυϑέυονται ὀξοχώτατοι " διὸ Ἵ βροντίωὐ χαὴ ἢ τερο- 
μχὶ τῷ Δὺὴ κατασκδυάζοσι . ἩσίοδΘ. δέ φησιν ὅτι Κύχλωτες 
ἐπωνομάνϑησαν » ὡς ἕνα ἔχοντες κυχλοτερῆ ὀφθαλμὸν ὦ τὴ 
ὄψε:. Ἑλλάνικος δὲ, ἀπὸ Κύκλωπος υἱὲ ᾿Ουρανὅ, λέγων καὶ τε: 
οὶ ἿΜ παρ Ὁμήρῳ Κυκλώπων ᾽ ἀνκλὰ πρὶ τ Θεῶν. Κυκλώπων 
γὺ γένη τοία " Κύκλωπες, . οἱ Ἵ Μυχήνίω τειχίσαντες γ), οἱ περὶ 
ἃ Πολύφημον. καὶ ἀυτοὶ ὃ; Θεόι. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ἘΣ ΚΥΝΟ ΣΆΡΓΕΣ ΑΠΟΡ̓ῬΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΝΟΘΦΩΝ. 

Ο' Κιωόσαργνες τότσος ἢ» ̓Αϑήνῃσιν; ὧν. ᾧ οἱ γῦϑδι ἐχαί- 
γοντὸ 5 εἰ τῶῦδε ὄντως γἔγνονεν᾽ τἷος τ" ἢ ἐκείνϑ᾽ . ἐχάλεν δὲ 

παρ᾿ ᾿ΑΙ'ϑχναίοις καὶ τὸς ἀπελδυσέρες γόσϑυφ᾽ γόϑοι 5 καὶ ὅποι “πρὸς 
τὺς ὧκ γνοετὴς ἐλδυϑέρυς" ὦ ΦΎΣΟ 3) ἐκρίνοντο ᾧ ἐδοκιμάζοντο 
εἰ ὅλω; ἐλδυθερώϑησαν. ' 

Κυμυόσαργες Ἷ ἤχϑστεν. ὁ τύπος ̓  ἀπὸ τὕτω» ΐ ϑυσίας πλησίον 
τ» ἱερῷ γνομδόης, εἰσελθὼν κύων ἤρτσασε κρέας τὸ ϑυμαάτος, ἢ 
ἤγαγεν οὐ τάτῳ τῷ τόπῳ" “κὶ ἐκεὶ ἐκΊίοϑη τίς γεὼς., χα) ἐχλή- 
δὴ Κιυόταργ: ἐ5. 5 διον. Καυόσαρχες,, ἀπὸ ΤὮἊ σάρκὼν ὦ τὃ χυ- 
γός. ὕτερον δὲ τὸ κάτπα ἐξελθόντος.» εἰσῆλθε τὸ γάμιμα" διὸ 
τὸ χιωύταργες καλεῖται. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν. ΚΥΚΝΩΝ. 

7 γ΄ χνοι" δύο εἰσὶν, ὃ μὲν; "Αρεως, ὸ δὲ . Ποτεδῶνος " χΔὶ 
τὸν ἐδ ̓Αρεως" χακὼς τὸ ταῦθα ϑαλαοτίάν δια Θέντο., Ἡ- 

ρακλῆὴς επέχτεινεν᾽" ὡς ὧν τῇ ᾿Ασπίδι ᾿ΗσίοδθΘο δηλοῖ "σὺν δὲ 
ΓΙοσειδώνθ.. ᾿Αχιδλδυς. σρατευσάμῆυον ω συμμαχ ὅντα τοὺς Τρω- 
σὶν- ὡς νὰ ΕἸ γδέρος ἱςορεὶ. ὅτος, ἐλέγετο ὅτι ἄτρωτος ἦν τὸ λοι- 
πὸν σῶμα. πλίω κεφαλῆς. τῦτο 5 μῦϑος , ὅτι χν τίω χε- 
φαλίω πληγείς, σ΄ ᾿Αχιδλέω: ὃ. Κύκνος ἀνηρέϑη. ὠνκνὰ «ὅξι- 
δέξιος ὧν «ρατιώτης ὁ Κύκνος. ᾧ κανλισὰ σχεπτόμδιθ.. οὐ πο- 
λέμοις : οἷς μηδέποτε τρωϑδ να 5 ὑσοπέπτωχε τοὶς μύϑοις » ὅτι. 
ἄτρωτος ἣν. Κύχγο: δὲ ἤκεσεν » ἐπειδὴ λαϑιραίως τεχ, ἡ εἰς ἐρῥίέ- 
φΦη πλησίον ϑαλάοσης. χύκνων δὲ πέρι ἀυτ κατα ταν ΤΩ . ἰδόγ-- 
τες ἁλιεύς» ἀνείλοντο τῶῦτον, ἃ Κύχιον ὠὡνόματαν, ὁ ὦ Σκαμα»- 
δροδίκίω ὕς-Ερον κληϑέντω " ὃς ἀνδρωθ εἰς. ἔγημε ΤρύκἈεεαν τίοὶ 
Λαομέδοντος ; χα γδυνὰ '“Τώνίυ ᾧ Ἡμιϑέαν. ἀποθανόσης δὲ τὸς 
[Προχλείας ἐπέγημε ὦ Κύκνος Φιλονόμίω τίω Τραγανάσθ' ἧἦτίξ 
ἐραιϑεῖσα τὸ Τένν. ζ μὴ τυχὅσα:; κατηγόρησε “ρὸς τὸν πα- 
τέρα, ἐκβιαοδ εἶσα α΄ ἐυτῷ, συμφωνδντος ἰυτῶ κἱ ἀυλητὃ τι- 
γ»Θ. Μόλπε.. ὁ δὲ ὀργιοδ εἰς οἷ "εἰς λάρνακα βαλὼν Τέννζω" χα 
Ἡμιϑένμ» ἀφῆκεν εἰς τὴν ϑάλαοσαν: τὴς δὲ λάρναάχος Φροσενεχ- 

ϑείσης τὴ τότε Λόυχοφρύϊ νήσῳ, νὼ δὲ ἀπὸ τὸ Τέννθ, Τέννεδος 

χαλυμδόη, ἰδόντες ὧι Φ νήσυ τὸ συμβὰν. ᾿ μαδόντες, τὸ δράμα, 

βασιλέα, ἀυτὸν ὁ Τένηω ἐπόιησαν " ὦ τίω νῆσον ἀπ᾽ ἐκείν 9 

Τώνεδον «ροσηγύρδυσαν. γνὲς δὲ ὁ Κύχνος τὸ ἀληθὲς» ἀνεῖλε 
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εὐ Φιλονόμξω" ἀυτὲς δὲ ἔλθων σπμμῳκῆσε τοὶς πωσὶν ὃν Τεννέ- 
δω. ᾿Αχινδλδυς δὲς ἐπὶ ρατέυσας τὴ Τρόιχ » ἄνελε Ὁ Κύκνον 5 
τ έννϊ Σ υἷον Κύχνε; λόγω, ἔργῳ δὲ, ̓ Απόννωνος" ἡ δὲ ἀπο μος 
θέα διωχομδίη; φϑύγῦσα τίω μίξιν, εἰς γί κατεπόθη. ΤΟ δὰ 
τὸ δνελεν Ἄχινλδις Κύκνον, καὶ Τέννίωυ, εἰς ἔννοιαν ἐλιδεν; 

ὕς:ερον εἶνε Ἀε ἢ Μνήμονα ὄντινα ἡ Θέτις σιωακόλεσον ̓ Α χιᾺ- 
λε δέδωκεν» απομιμνήσχειν ἀυτῷ μὴ γελεῖν ᾿Απόνδλωνος παῖδα: 
ἐπιο ἢ γὸ ἣν ᾽᾿ΑΥ̓ΑΣ ἀποθανεῖν, εἰ ἀνέλῃ παῖδα ᾿Απογλλω- 

. ὁ δὲ Τέννης.» ὡς ἐφίω, εἷος ᾿Απόνλωνος. λέξομδυ δὲ νὰ πε- 
εἰ ἮΝ μετα μορφώσεω: τὸ Διὸς εἰς Κύκνον. 
Ὸ Ζεὺς ἐραοδ εἰς 9 ὡς ὧι μδὸ λέγασι τὴς Νεμέσεως, οἱ δὲ, ὗ 

ΔΛηδας, βυλόμδνος ὃν συγγ ενέοσζ νὴ μὴ ὁραθῆναι. κἶδο τυ Ἥρας, 
ὀϊξομοιωθη Κύκνῳ, τὸ σαυεγδύετο τῇ ἐρωμδύη. νυῦ δ᾽ ὅτο; ὁ Κύκνος 
χατησττεοάο ἢ ῳ» τῷ ἐραγῶ ; χ ἕ ἕσιν. ὥς φασιν, αὑσοζωγζαφην εἰς 
ἢ ἄστρον ὁ κύκνος. δεὶ δὲ εἰδέται ὅτι ὁ χύκνί. τὸ ζῶον ἰφηέρω- 
τῶι τῷ ᾿Απόνλωνι ἢ τ μόνον διοὺ τὸ ᾧδικον; ᾧ μαντίχον. ἀνκλὰ 

καὶ διὰ τὸ Ἄευχὸν, ὅπερ ἐκ τὸ λεύοτειν, ὅτοι (Λέπειν, «ὖδο, γεεῖχι, 
ὅτσερ ᾿Απόνλων ὅδι φ«ραίτιΘ.υ. ὁϑεν ᾧ Δήλιος ἐπιϑιετιχὼς ὑτο- 
μάζετοαι, ὡς δῆλα καὶ ἐυόρατα πάν]α ποιὼν. 

ΠΕΡῚ: ΚΥΛΩΝΟΣ. 

Υ λων; ᾿Αϑηναλος ἀνὴρ. Μεγαρίδα γιωλῖκὰ γήμας Θεα: 
γένος γιυω αὶ κα θέλων τυρ: νεῖν ἔλαξε χρησμὸν τὴ με- 

γάλη ἑορτὴ τὰ Διὸς, ἐπιϑέοχ τῇ πόλε:. ω ̓ Ολυμτίᾳ δὲ ἐπι- 
θέιδνΘ... γομίζων τα τίω τῷ μεγάλίω ἑορτὴν . δύναμιν Ἄαρων 

᾿ Θεαγένμς, μὴ γνὲς ὅτι τὰ Διζσια ἣν ἡ μεγάλη ἕο!τὴ 9 
ἐπελθὼν τῇ ̓Αχροπόλει; ἀλίσχεται. ἐλήφϑη δὲ συλὼ» τὸ Τ᾿ Α- 
ϑηνᾶς ἱερον᾽" καὶ αυτὺς πἣ ὁ Κύλων φέυγε:. τὸς δὲ ἀ δὺς Φο- 
γ»δύεσι" τινες δὲ ᾿ὶ ἱχέτοις ὧκ ΤΨμ βω ἢ ἀπαντήσαντες ἐπέ- 
εὐύαν τὰς ὃν οἱ μιωρταῖγον τος εἰς τὸς ἱκέτοις αἰλετηθλὲς ἐφασχον" 

κὶ κὶ ὀξίζαλον Υ̓ πόλεως , ὅτι ὧμ τ ἀρχαίων νόμων παρέβη- 
ἜΑ τὺς ἱκέτας Φονέυσαντοις - 

"ΑἌλως" Κύλων ᾿ Ἶ ᾿Αχρόπολι» κατέλαζεν, ἐπὶ τυραννίδες χαὴ 
ἐλγφϑη ποτὲ συλὼγ τὸ ὁ ᾿Αϑηνᾶς ἱερὸν " κὶ ὑσο ᾽Α ϑυνυίων 
ἐχλγϑη" ὦ ὅτως ἐκεῖνος ἑυρων χύλρὸν 9 φυγῇ ἐχρήσατο "ὦ δι 
φίλοι ἔφυγον εἰς τὰς βωμὲς Μ᾽ Θεῶν " ὅς ὅτοι ἀποιστάσαντες 
ἐπέκτειγαν " όθεν ἀλιτήρμοι ἐχλήϑησ)!" ἐχληϑησὸ δὲ τόδε» 
ὧι ἐλιτόφιοι. λιμὸς κατέλαβέ ποτε τὰς ᾿Αϑηναίυς. ᾧ δι πένητες 

ΤΩ τοὶ 
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τὸ ΤΩ ἀλέντων ἀλεύρα διήρτσαζον. ἀπὸ γῶν ἐκείνων κατα χρηξῚ- 
κὼς πὲς πονηρὰς αἰλετηοίες ἐκάλει. παρέτεινε δὲ τὸ τὸ ὄνομα ὦ ἐσὶ 

Ἐ μῷ Θἴας τι ποιάντων , ἀπὸ ἡ σιτοδείας. ὁ χὸ ἃ ᾿Αἰτωλιλον 
πόλεμον γδνομδίης.. ἢ ἐὸν; Ὑ «ὦ «θαγώγω: ἀπὸ τὰ ἀλιετευάνειν, 
ό ὕδιν ἁμαρτοίνειν.. λαμβάνεται 3, «΄Ὅᾳ τῷ ᾿Αεμτοφάνες τὸ ἀλι- 
πρρίων., καὶ ἀγτὶ τὰ ἀἐτοχησάντων καὶ ἀποτυχιόντων. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΚΥΡΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΥΣΑΊΤΙΔΟΣ. 

Δλεῖθ. ὁ μιχρὸς ιἱὸς “Ξέρζα., ἡυνὰ ὄμκ  Τ]χρυτάτιδος δύο 
ΗΝ Κῦρον ᾧ ᾿Αρταξέρξίω. ἀποϑ' ἀνόντος Ὁ τῷ Δαρείε » 

ἡμφισβήτν ὧι δύο σἷθὶ τ β βασιλείας " ᾧ τὸ μὴ ὡς φρετρύτε- 
ρὸν ἥγδυ ὁ χρόνος ἐπὶ τὸ ζχσιλδίειν" τὸν 5 Κῦρον ». εἰς γεώτερον 
"ἢ φιλϑεῦῆνον, ἡ , μήτρ “φροεβάνλετο.. ἐπικρατεῖ δὲ ὁ ᾿Αρταξέρ- 
ξης διὰ τὸν χρόνον" ὦ βασιλόνει ἀυτύς. ὁ ὃν Κῦρος μὴ ϑέλων 
κσείκειν τῷ ᾿Αρταξέρξῃ οαὐτεὶ τὸν Ἰδίον ἀἰδελφον 5 δύναμ οἰυτῷ ω 
Τ᾿ Ασύας σατραπίδῃ, ὅιον ἐπαρχότητα. ὁ δὲ λαβὼν, κατῆλϑεν ἐπὶ 
τὴν ᾿Ιωνίδν" χἀχεϊ σε ιπαθε ομδυος. εἰς Ἐνγοιὸν ἐλϑων πάλιν ᾿ βα- 
σιλείας . ὦ υὑσοπείσας Λακεδαιμονίων ἄνδρας τινος 9 τὴ ἄνες 
ἝΝ αηνας. ὡς μυρίος, ἔπεισεν αὐτῆς σιωακολεθῶν αὐτῷ . τότων 
σιωχκολεθόντων, ἀνῆλϑεν ἄχρι Περσίδος " ὦ συμβολῆς δνομέ- 
νης μεταξὺ Τῷ ᾿Αρταξέρζῳ ΦΩΝ Κύρῳ ., γιχῶσιν Οἱ Κύρε" χα] 
ταῦτα πολλῷ ἐλάχισοι ὄντες ὥρος ᾿Αρταξέρξε σρατείαν " δι γ 

ἝΝνες ἤδεισαν καλῶς «δυτάττεοῦζ , ὀλίγοι ὄντες 9 τέχνῃ 
ἐνίκων τὰς πονλές. ὁ δὲ Κῦρος ἐπαρθεὶς τῇ «ρὸς ὀλίγων νἱχῃ, 
ἐφύρμαι. απὸ ὴ ἷυτὸ φάλαγγος, ἐπὶ Ὁ φάλαγγα ᾿Αρταξέρξε ε 
ὧς; δῆνεν αὐτὸν τὸν ᾽Α Αρταξέρξίω χατασφάξων., ᾧ διαφθείρεται 
μόνος ὠν᾿ καὶ ὅτως τπελόυντὰ μὴ Θασιλόύσας. 

ΔΙΑΎΙ Κολο ΤΙΣ Ἢ. ᾿ΑΦΡΟΔΙΊΤΗ ΓΕΚΛΕΗ ΘΗ: 

Ὡλώτις ἡ ̓Αφροδ ίτη ἐκλήϑη ὅτι γεανίας κσὸ λῃσῶν , ἢ 

σὸ τυροΐ»»Ὲ 5 κατχοχεδεις, ἐκ Τ᾽ χώλων " ἤτοι ἣΜ ἀκχρωτη- 
ων ᾧ ΤῊ χειρῶν, ἐδέθη ἼΠ ὃ, ϑυγ άτηρ ̓  ἢ τὸ ἀρχιλῃςὃ “εὖ 

τὸ τυρόν, ἐραοϑισίσα αὐτῇ, ἀπέλυτεν αὐτὸν . μηνεῖσα τάτω-ς ΨῚ 
δὲ ̓ Αφεοδ της ἱερὸν χωλωτιδθυ ἱδρύσατο εἰς δχαοιστίαν ἀυτῆς 5 
ὅτι δεδεμδύον ὄντα ὧρ ΤῊ χωλων, ἐῤῥύσατο. 

[- 
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ἹΣΤΟΡΙΚΟΊ. 

ΠΕΡῚ ΚΑΔΜΟΥ ΤΟΥ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ'. 

Δ'δμος Πανδίονος. Μιλήσιος ἱσορικός " ὃς τρῶτο: κατα 
τινάς συγγραφίω ἔγραψε καταλογάδίω μιχοὼ γεώτερος 

Ὀιφέως:. σωμέταξε 5 κτίσιν ΝΠ ΛΥΤΕ ἢ ἢ, τὴς ὅλης Ἰωνίας ον 
βιβλίοις τέ τέοσαρσιν " ὅτι ὁ Καδμον φασὶ «ρῶτον εἰς ἢ Ἑλλάδα 
κομίσω: τὰ γράμματα, ἅπερ “«ρῶτον Φόμιχες ὀϊξαρον. ὦ ἕτερος 
Κάδιωθ.ο. ᾿Αρχελάβ, Μιλήσιο; ᾧ οὐτὸς ὀρηῖτο γεώτεξος οΌΣΙΞ 
γὲς δὲ ἃ Δυκῆνον ὦ Κάδμον ἐπέγραψαν" ἔσως ἐσὺ ἕτερος 
ἔγζαψε δὲ λύσιν ἐρωτικῶν παθὼν ὧὦ ΗΝ ιδ΄" χα) ᾿Αττικάς 
ἱτοοίας.. ὧν Οἰβλίοις, τ΄ 

ΠΕΡῚ ΚΑΠΙΤΩΝΟΣ. 

᾿Ατίτων Δύχιος ἱσιτοριχός, : ὅτος: ἔγραψεν ᾿Ισυωριχὰ, βιβλία 
ὀκτώ" μετάφρασιν τῆς ἐπιτομῆς Εἰυτροπίν ἹΡωμαϊσΊ, ἐπιτε- 

μόντος Λίζιον Ρωμαῖον τὸν [Ιχταβίνον " ἃ κξδι Δυκία: » Χσὴ 
Παμφυλίας .. 

ΠΕΡῚ ΚΛΕΟΞΕΝΟΥ. 

φρο ᾧ Δημόχλειτος, ἔγραψαν οὐδὲ ΓΓερσῶν" ὧν τὴν 
Ὡραγματεῖ ἐπεξεργάσατο Πολυβίθο. ὁ Μεγαλοτολίτη;. 

ὡς λέμε: οὖ τοὺς ἱπορθρῆϑοις . 

ΠΕΡῚ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ. 

Λήμης ἱστοριχκο;." ἔγεαψε τὸς Ῥωμαίων ζατιλεὺς,, χα} ἀυ- 
τοχρατορίας ̓  χὐ) Ὅρος “Ἱερώνυμον, «ὅδε Μ᾽ ᾿Ἰσοχράτε: 

οημάτων " καὶ ἄΐλα. 

ΠΕΡῚ ΚΡΙΤΩΝΟΌΣ. 

Ρίτων ΤΠεριωώτης" πόλις δὲ χὐτη Μαχεδονίας ἡ ΓΠερία. ἔγρα- 
Ψε ΠΑαλληριχά: Σὺ; ἀχησῶν χτίσιν" ΠΙερσιχά" Συρακδσι ὧν 

περιήγησιν " ῷ αἷδὲ τῆς ἀρχῆς Τ Μακεδόνων. ὦ ἐτερος Κοίτων 
Νάξιο:  ἱσοξικος, ἔγραψεν ὀχταετηοίδα . ἣν ΠΕ φατίν. 
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ΠΕΡΙ ΚΤΗΣΙΌΥ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΥ͂. 

Ἰησίας, Κησιάρχα . ἢ Κωσιόχμ . Κνίδιος ἰατρός" ὃς ἰάζ- 
Ἴρδυσεν οὖ ΤΙέρσαις ᾿Αρτκξέρξίω ὲ ἐδιτυον: ον 

ΓΕ δ ἰὐδδ δεν Περσιχὰ ὧν βιβλίοις κγ΄. 

ΠΕΡῚ ΚΑΛΛΙΝΕΚΟΥ ΤΟΥ͂ ῬΕΓΤΌΡΟΣ. 

ΑἸΝλένιχος Γαΐω, ὁ ᾧ Σατώρμος ἐπικληθεὶς, ῥήτωρ Σύῤθυ -- 
ὡς Ὁ τινες. ᾿Αράβως" τὸ δ᾽ ἀληθὲς. ΠΕετραῖθυ,, σοφι- 

ςέυσας. ἔγραψε ρος Δῦπτον σὐδα χακοζηλίας ῥητορικῆς" “505 
σφωνητιχὸν Γανδλύνω "- Ὡγὸ; Κλεοπάτραν" πἶδὰ Τμ χατ᾽ ᾿Αλεξάν- 
δρεγαν. ἱςοειῶν ὠιβλία δέχα; ρος τοὶς φιλοσόφων» αὐρέσεις" πεοὰ 
7 Ῥωμαίων ἀνανεώσεω:" χα) ἄνα τινὰ ἐγκώμια καὶ Ἄόγες.. 

ΠΕΡῚ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ. 

ΓΠΆ στωρ, Ῥόδιος" ἢ} ὡς ἡ 1} Γαλάτης .. ῥήτωρ᾽ φιλορω μαμος: 
κληϑείς. ἔγραψεν αγαγραφίω (χὰ ϑαλαοσοχρατησαιντων ΟἿ 

δυσὶ βιβλίοις: χρονικὰ οἰγυνοὴ ἐμὰ τοι" κὶ περὶ ἐπιχειρημάτων οὖν βιβλίοις 
θ΄. περὶ πειθᾶς β΄" περὶ τὸ Νείλε᾽ τέχνίω ῥητοριχὴνγ ᾧ ἕτερα... 

ΠΕΡῚ ΚΑΙΚΙΛΙΌΥ ΤΟΥ ῬΗΎΤΉΡΟΡΟΣ. 

᾿Δικίλιος Καλαντιανὸς ἀπε Κάλαντις δὲ πόλις Σικελίας } 
βήτωρ -. σοφις- ευτας ω Ῥώμῃ. ἐπὶ τῇ σεβαστὰ Καίσαρος: 

τὴ ἕως ᾿Αδοιανδ " πορότερον καλέμγν. ᾿Αρχάγαϑιθ»" τίω δὲ δα- 
ξαν ᾿Ιρδαῖος. ἔγφαψε. βιβλία ττολλά" κατὰ Φρυγῶν Β΄" ἀποδεί- 
ἕως τὸ εἰρδονῖ πᾶσαν λέξιν καλλιβῥημοσύνης " ἐς! δὲ ἊΣ σ᾿ Το!» 
χεῖον" σύγκρισιν Δημοοϑένες: Φ Κιχέρωνος " τίν διαφέρεν ὁ ᾿ΑΊ- 
τιχος ζῆλος τῷ ᾿Ασιχνδ" περὶ τῷ χιαρακτῶρος Τὴν δέκα ῥητόρων " 
σύγκρισιν Δημοοϑένες τὸ ᾿ΑΙα να" περὶ Δημοοϑένες», ποῖοι ἀυ]ὰ 
γνήσιοι λόγοι; χὶ ποῖοι νόϑοι" περὶ ἿΜ ἐν ἱσοφξίαν., ἢ παρ ἷτο- 
64α».. εἰρημένων τοὺς ῥήτορσι, ἃ ἀδλα πλεςσα. 

ΠΕΡῚ ΚΕΦΑΛΙΏΝΟΣ. 

Εφαλίων. ἢ Κεφάλων, Γεργήθιος, ἑήτωρ᾽ κὶ ̓ σιτορικὸς γεγο» 
γῷ; ἐτὶ ᾿Δδριανδ " ἔφυγε 3) Ὁ χατρλδα δι᾽ ἀπέχλγεταν 

διυαστὸν " χαὶ ἐβίωσεν οὖ Σικελίᾳ. ἔγραψε παντοδαπὰς ἷπο- 
οἴας οὖ βιξλίοις ἐννέα" ἀτινα ἐπιγράφασι Μύσας, ᾿Ιάδι διαλέκτῳ; 
μελέτας τε ἐητορικτ. ᾿ὲ ἄκλα πολλά. 

ἘῈ- 
. 
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ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ. 

“Ἐφαλος ᾿Αϑηνυῖο; ῥήτωρ καὶ αὶ δημαγωγός " ὃς “ρῶτο: προόϊ- 
μια κ᾿) ἐπιλόγες σιωτέϑεικε. γέγονε πῦρὸ ᾧ ἀναρχίας 

ΟΕ Ὀλυμπιάδας. 

ΠΕΡῚ ΚΗΦΙΣΟΔΗ ΜΟΥ͂. 

Ηφισόδημος ΑἸ ϑηναλος Ἄάλος ῥήτωρ, δεινὸς περὶ τὰς δίκας, 
εν) πολιτευόμδ)Θ. [Πεοικλε. 

ΠΕΡῚ ΚΟῬΡΑΚΟΣ. 

Κ Οἷραξ, ῥήτωρ " ὃν ἑυρετήν φασι τὴς βῥητοριχὴς δυέοσζ. 

ΠΟΙΗΤΑΊ... 

ΤΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΆΑΧΧΟΥ. 

ΑΝλίμαχ ος, εἷὸς Βέττε καὶ Μεσάτμας, Κυρηναῖος" μαϑητὴς 
κ΄ Ἑρμοχράτϑς. ἔγραψε ποιήριω το εἰς πὰν μέτρον " συωέταξε 
ἐ καταλογάδίω πλεῖσα. χφὰ ἔςσιν αὐτῷ τὰ γεγζαμι ῆύα, βιξλία 
σδερ τὰ Ω.. ἐπὶ Ἠπλεμαίν Φι,λαδέλφε μέχει τὸ ᾿Ευεργέτι 
παρέτεινε " τὼν δὲ βιβλίων. ᾿[ὃς ἄφιξις. Σεμέλη, ᾿Αργδς δικισ- 
«ἰδὲ;,. ᾿Αρχαδία, Γλαῦχθ.. ἐλπίδες». Σατυξιχὶ δράματα» τραγῷ- 
δίακ.. κωμωδίαι .-. μέλη. μυτεῖον 5 πίνακες ΤᾺ ὦ πάσῃ πουιδείᾳ 
διαλαμιαάντων, ᾧ ὧν σιυέχραψαν . ἐν βιβλίοις χ' ΧΡ τῖναξ 
ἣν τ οεοίεν γλωοσὼν ᾧ σιμωτοιγ μάτων ̓  μηνὼν προσ γ οοΐαμ 
ἈΠ[Πο ἔϑνος ᾧ πόλεις " πεδὶ Κι ὦ τὴ ὀιχϑμδιῃ ποτα δὰ " ϑαυμά- 
τῶν δ εἰς ἅπασαν γίω κι. τύτυς ὄντων. συμαγωγή. κγσεις νή- 
σῶν χὰ πόλεων τ ᾿ὰ μετονομασί αι" ΚΣ μετονομασίας ἰχϑύων » 
πεϑὶ ἀνέμων. ἌΡ δὰ ὀρνέων, κα ἀνα πολλοὶ, ὡς εἴρηται. ἔστι χαλ 

ἅτερος Ἀὐππττ. Καλνλίμαχος, ἐποποιος, ἀδελφιὸὃς τῦδε.. 

ΠΕΡῚ ΚΑΝΘΑῬΟΥ͂. 

ΑΎθϑαρος ᾿Αϑηναῦ ΘῈ χωμιχύς ᾿ μ᾽ ἡμονένετωι ττε δράμια-- 
͵ "1" ᾿ 

ἐς τὰ, Μήδεια.» Τηρεὺς » συμμ «χίψι. μύρμηκες, ἀηδόνες." 
κ, αἶα, τῆὰ.. 
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ΠΕΡ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. 

Αρχίνος. ᾿Αχραγαντῖνος τραγικός" χαὶ ἕτερος ποιητὴς ᾿Αττι- 
; " ; 2 Ν ἐαλές τς, νὰ ἢ 

ὃψ χός" ᾧ ἄχλος Θεοδέχτϑ» ᾿Αθηναῦθ.υ τραγιχός " ἅτος ἐδΐ- 
ς Ρ ἢ , ᾿ - “ “ 3 Ὁ Χ - 

δαξε δράματα μζ΄. ἐνίχησε δ᾽ ὦ ΜΠ δραμάτων ἀυ]ᾷ ᾿Α χρννδὺς. 
Σεμέλη" ὦ ἀλλα. 

' ΠΈΡΙ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΙΒΕΡΙΌΥ. : 

Αἴσαρ ΤιβέφιΘ. ἔγραψεν ἐπιγράμματα . χαὶ τέχνίωυ ῥητο- 
ολχήν. “ 

ΠΕΡῚ ΚΟΡΙΝΝΗΣ,. 

Οείννα, Θηϑαία. ἢ Ταναχραία., μαϑύτοια Μύρτιδος. ᾿Αρ- 
χελοδώρα καὶ Προκρατίας" ἐπωνόματο μὺτα λυφική " ἐνίκη- 

σε δὲ πεντάκις) ὡς Λόγος. [Πῴγδαρον" ἔγραψε βιβλίᾳ πέντε" ᾧ 
ἐπιγράμματα . Φ νόμος Ἀυρδιχς. ἔτι κα ἑτέρα. Κοδίννα Θεαπτία . 
( ὧι δὲ Κορινθίαν. ) λυριχή" ἔγραψε καὶ αὐτὴ γόμας λυριχὲς. 

ΠΕΡῚ ΚΗΦΙΣΟΔΩΤῬΟΥ͂. 

Ηφισόδωρο:;. Αἰ ϑηναῆος τραγικὸς ὧ ἀρχοίας τραγωδίας " 
,ὕ ᾿ 2 Ι ἘΣ ι 

φέρεται ἀυ]δ δράματα. ᾿Αμαζόνες,, Τροφωνιος ὑς" 

ΠΕΡῚ ΚΙΚΙΛΙΌΥ. 

[κίλυος, ᾿Αργεῖος ἐποποιὸς ἁλιευτικὰ γεγφαφωῶς " Φ περιή-- 
γησιν Ἑλλάδος" καὶ ἀλλα. 

ΠΕΡῚ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ͂... 

Λαυδιανος ᾿Αλεξανδρεὺς ,), ἐτσοτσοιὸς νεώτερος " γέγονεν ἐπὲ 
ὙΠ χρόνων ᾿Βρκαδία ᾧ Ὀγωρίῳ ΤῊ βασιλέων . 

ΠΕΡῚ ΚΛΕΟΦΩ͂ΝΤΟΣ. , 

Λεοφῶν ᾿Αϑηνυΐος τραγικος" Δ δραματων ἀυτὰ ᾿Αχταίων., 
᾿Αμφιώραος. ᾿Αχιλλεὺς. Βάκχοα,, Δεξζαμενὸς, Ἡριγονη» 

Γ ᾿ ͵ 

Θυέστης .. Λεύχιππος. ΤΠερσόυς. Ἴγλεφος. 

ΠΕΡΙ ΚΛΕΡΆΒΘΟΡΑΣ: 

, ᾿ «- ͵ 2 ’ ᾽ 
ΛΔΛωταγόορα , ποιίήτρλα Λαχωνιχῆ " μέμνηταν ᾿Δριςοφανγῆς ΟἿ 
Δαναΐσι. 

[᾿: 



Ἰζ ὅχι 

ΠΕΡῚ ΚΟΛΟΎΘΟΥ. 

Οἰ λουϑος Λυχοπολέτης : Θηβυῦος ἑποποιός " γεγονὼς ἐπὶ 
ΤΡ χβόνων ᾿Δγας κασι α τῷ βασιλέως. ἔγζαψε Καλυδωνία- 

ἀκα Φ» (ἰ(ὑλίοις ἕξ" ἐγκωμίῳ δι᾿ ἐπῶν, Φ ΤΙΕερσικά. 

ΠΕΡ ΚΟΡΙΝΝΟΥ. 

Ὄρος. Ἴλμν ἐποποιὸς . πρὸ Ὁμήρϑ - . ὡς τινές φασι" 
Κ᾿ ἰᾷ. “δὼ τος ἡράψας Ἰλιάδα. Ὧν Τρωϊκῶν σίς σαμδύων. 
ἣν δὲ ΤΙαλαμηδὺς μαϑητίς" χὶ ἔγραψε ποὺς ᾿σο Παλαμήδες 
ἐυρεϑεῖσι “Δωειχοὴς γράμμασιν " ἔγκαψε ὦ τὸν Δαρδάνε «ρος 
Παφλαγόνας πόλεμον" ὡς ὧκ τὔτε λαβεῖν ἌΣ Τ ποιήσεως πὰ- 
σαν ὑσόθεσιν, “Θυηρον, ὦ ἐνταξαι τοὺς ἀυτὸ βιβλίοις. 

ΠΕΡΙ ΚΡΆΤΗΤΟΣ. 

Ράτης ᾿Αϑηναῖος κωμικὸς “ὃ ἣν ἀδελφὸς Ἐπίλυχος ποιη- 
τὴς: ἐπῶν. δράματα ἀυτὰ ἐισὶν ἑπτά" 1 είτονες᾽. Ἥρωές., 

Θηρία, Λάμια,, 1Πεδῆται, . Σάμιοι. ᾧ ἕτερος ᾿Α ϑηναῖος κωμικὸς 
᾿ Ν Ω] ᾽ 7 ΄ Ἔ ΄ “, ἈΝ ἤ Ν ΓΣ ἢ τὴ ἄὐυτος τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας φέρεταλ αὐτὸ δράματα τρία" 

Θησοωρος, ᾿Ὄρνιϑες , Φυλάργυρος. 

τ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΝΟΥ- 

ΡαΊ)νος Καλλιμήδυς, ᾿Αϑηναῦος. κωμικχός" λαμῶρος δ χά- 
[4 

ρακτῆραᾳ. ἔγραψε δράματα κά" ἐνίκησε δὲ θ΄. 

ΠΕΡῚ ΚΡΕΩΦΥΛΟΥ. 

Ῥεώφυλος ᾿Αευχλέες ; ΧΊΘ., ἢ Σάμιος : ἐποποιός . τιγὲς 
δὲ ἱπόρησαν Ὁμήρι γαμβρὸν ἐπὶ ϑυγάτοί" ὧι 5) 5 φίλον 

εἰυτὺν ὍὉμήρε μόνον γεγονέναι" Φ ὐδοδεξάμνον Ὅμηρον», λαβεὲν 
ἀἰυτὰ τὸ ποίημα τὴν τὴς ᾿᾽Οἰχαλίας ἄλωσν,. 

ΠΕΡῚ ΚΤΡΟΥ. 

Κ Ἰὰς ΤΙανοτολίέτης ἐποποιὸς » γέγονεν ἐπι ἡ Θεοδοσΐν τῷ 
γέ (ασιλέως" ὑφ᾽ ὃ ᾧ ἔπαρχος [ΓΙραιτωδίων χαὶ “ορόλεων 

“«γοεβλήϑη. ἰ 

ΠΕ. 
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ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΔΙΔΟΥΣ. 

Γ Ἀρνεάδης Λήβυς ἀπο Κυρήνης » υἷος Φιλοχόμϑ » φιλόσοφος ᾿ 
Ἂν ἀφ᾽ ὅπερ ἡ νέα ἤρξατο ᾿Αχαδημία. φασὶ δὲ τελευτήσαντος, 

Σ᾽ σελήνίω ἐχλιπενς ἃ δ ἥλιον ἀμυδρὸν γενέοῦζ - 

ΠΕΡῚ ΚΑΛΛΙΠΠΟΥ. 

Δίλλισπος- Δ’ ϑηναῖος φιλόσοφος, Σωχράτας. μαθητής. φέρονε 
τῶι αὐτῷ διάλύγοι τρεῖς'.» Ἑ βδόμη ᾿ ἡνηυα 3 ΝΣ 

( ἔτι δὲ ΤΜ ὦ “Αδὲ διήγησις ) ὦ ἄδλα τρά. , 

ΠΕΡῚ ΚΕΔΣΙΝΟΥ. 

Ελσῖῆνος ᾿Εὐδωρι, Κασαβαλεὺς φιλόσοφος" ξγζαλίμς σεώωαγω- 
γίω δογμάτων πάσης ὡιέσεως φιλοσόφων. 

ΠΕΡῚ ἘΛΕΔ΄ ΝΘΟΥ͂Σ. 

Δεώνϑησ 3 εἧς ἣν "ὶ αὐτὺς χ}} Κιωικῶν φλοσιήρμν Καυρᾷ 

μαθητὴς Κράτητος " εὔ τα Ζ2ηνώνος " δ τῶι διάδοχος γέγονε" “ 

διδάσχαλος Χρυσίππε τῇ φιλοσόφι τῇ Σολέως,, ὦ ᾿Αντηγόγῃ ΠῚ 

βασιλέως. ὅτος ἐπωνομαάοϑ᾽η Φρεάντλης» ὅτι ἐν τιν φρέατι ἑαυτὸν 

σῆσας » ἥρύετο ὑδώρ τοῖς παριῦσι" ᾧ διδὲς τοῖν ἐλάμβανε παρ᾽ 

οὐ τῶν ἄρτον, κὲ ἤϑιε. θωμάζεται 5 αἶα ἢ" φιλοσόφων ἣν" 

τύτῳ ὦ. ὅτος ὡς καϊτερλκος.. τοσϑτον ὃ, ὙΈΉΡΙΑ, φιλόπονος, ὡς, κὶ 

δεύτερος Ἡρακλῆς κληθῆναι. 

ΠΕΡῚ ΚΛΕΟΒΟΎΛΟΥ. 

ΔΛεόβουλος ᾿Ευχγόρα Λόνδιος 9 εἰς ΤᾺ ἑπτὰ σοφὼν᾽ ῥώμῃ 
ἃ χάνλες διαφέρων Τὴ κατ᾽ οὐδτίν. μετέρζε. δὲ τῆς ὦ ᾽ΑΙ- 

γυπίω φιλοσοφίας" ἔγραψεν ὁ ἄσματα ἃ γείφια εἰς ἔπη Γ. 

ΠΕΡῚ ΚΛΕΟΒΟ' ὝΛΗΣ. 

Λεοβόυλη Λυδία, ϑυγάτηρ Κλεοβόλε τῷ σοφδ' ἔγραψεν ἔ ἐπη 
κ᾿ γείφες, ὦ τὸ ἀδόμδυον εἰς τὸν ἐνιαυτὸν σάνίγμα, ἃ ἡ ἐἰρχ ἢ; 

το 

εἰς ὁ φατὴρ; παῖδες. δὲ δυωδεχο" ΤῊ 5) ἑκάστων πυῖδες τριάκονται. 

ἘΚΡΙ ΚΛΕΟΜΒΡΟΎΡΓΟΥ. 

Δεόμβροτος . ᾿Αμβρακιώτης, τὸ 0. ( πόλις ἄυτη δεν τὴς 
παλαιὰς Ἤτείρε )᾽ ἐντυχῶν ἅτος τῷ Φαίδων! τῷ «δὶ ψυ- 

χὴς 
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ἧς διαλόγω Πλάτων, χαὶ μαϑὼν ὡς ἀμιεετόν, ὅτι τὴ ψυχῇ 
ὃ χωεισμὸς τῇ σώματος 9 ἔῤῥιψεν ἑχωτὺὸν ἀπὸ τὸ τεύχε, χαλ 
τέσνηχεν ἀλόγως, νὰ δῆθεν ἡ ψυχὴ ἀυτῷ ὀξελϑῦσα “χωριοϑῇ 

τὸ σωματος . 

ΠΈΡΙ ΚΟΡΝΟΎΤΟΥ. 

"Ορνοῦτος Λεττίτι" 395 Λέττις πόλις Λιβύυς ) φιλό- 
σοφος" γέγονως ὦν Ῥωμῃ ἐπὶ τὴ Νέρωνος ᾿ χα) ΦΡο οὔ» 

τὸ οἰγωιρεν εἰς σιυ) τῷ Μντωνίῳ. ἔγραψε 3) πονλὰ Φιλόσοφα: νὴ 
ἑηπορικᾶ. 

ΠΕΡῚ ΚΡ ΠΗ ΤΟΣ: 

Ράτης, ᾿Ασκωνὸν, Θηβαῖος, ἐμ ἢ Βοιυτίας τὸ γένος" μα- 
θητὴς Διο υες ὲ Βρύσωνος τὸ ᾿Αχαιδ. ὃ τὸς φιλοσοφῆσαι 

ϑέλων Ὁ χωμικίω φιλοσοφίν; λαβὼν τὰ ὑσάρχοντα αὐυτὺ, ἐβῥὲ- 
Ψε τῷ δήμῳ Ἂ κηρύξας ὅτω᾽ Κράτης ἀπολύει; τὰ Κράτητος » ἷνα 
μῆ. τὰ Κράτητος κρατήσῃ τῦν Κράτητα τὸ το χωφία. ἐυτὰ εἴασε 
ἡ νέον μηλόβοτα" μηλόβοτον δέ ὅτι χωρίον ον, ᾧ ἀπολύονται 
τοὶ πορόβατα εἰς τὸ ( ὑσχεοῦζ᾽ μῆλα γὸ καλῦνται τὰ «ρόβατα " 
ἔγϑεν χὶ μηλανόμοι ὁι ποιρδύες" ᾧ μηλωτὴ ἡ δορὰ τῷ Φροβάτυ. 
ἔςι δὲ ὦ ἕτερος Κράτης Τιμοκράτϑς, Μανλώτ, φιλόσοφος στωΐ-- 
κὺς,.» ὡς ἐπεκλήθη Ὁ μηδιχὸς χα χριτιχὸς » διῶ Σ περὶ τὲς 
γραμματικὸς ᾧ ποιητικὸς λόγος ἀυτὰ ἐπίστασιν . σύγχρονθ.. 
᾿Αδιστάρχ" τῦ γραμματιχῦ ᾽ ᾧ τ Φιλομήτορος Ε[ἱπολεμαίε.. 
σιωέταξε διόρθωσιν ᾿Ιλιάδος καὶ ̓Οδυοσείας ὦν, βιβλίοις Θ᾽ καὶ ἄλλα, 

ΠΕΡῚ ΚΡΙΤΩΝΟΣ. 

Ρέτων, ᾿Α ϑηναῖῆος φιλόσοφος. Σωχράτες μαθητής" ὃς ὴ γνη- 
σίως διετέθη “«ορὸς Σωχράτἰων" χαὶ τὰ ὥγὸς Δ χρείαν πάνγ- 

τα ἐδίδυ ἀυτῴ, ἔγραψε Σωχράτες ἀπολογίαν. 

Λ 
ΠΕΡῚ ΛΑΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ͂. 

Αὐδων, ὁ ὦ ᾿Αρχαδίᾳ ποταμὸς. τὴ Γἣ ̓ συγγενόμδοος, ἐγὸν- 
γησε Διάφνίω πανυ ὡραίαν τῷ εἶδες. ταάυτης ἐρασ εὶς ὁ ᾿Α- 

Μ' πὶ ἴπολ- 
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πόνων ἐδίωκεν ουτήν. ἡ δὲ συνλαμθάνεοδζ μένλυσα., ̓  ἤυξατο 
τὴ μητεὶ ἐἰυτὴς Τὴ. ἡ δὲ χανᾶσα; ὑσεδέξατο ἀυτίω' αὶ ΓΥ δὲ 
᾿Απόνλωνα αἴοομυϑ' πμϑη : ὁμώνυμον τὴ κορὴ φυτὸν ἀνέδωχεν » 
ο ὦ Δάφνη χαλεῖται. ἐςσι δὲ ἀεϑαλὲς ̓  ᾧ μηδέποτε Μαρινό- 
εὄνον " ἐπεὶ ξ ἡ χορη. ἀφϑαρτος ἐκ τὸ ᾿Ατόνλωνος: ἔμεινεν. 
᾿Αποόνδδων 5) ἐκ τὸ ἀυτὃ φυτὰ Ἴ φύνλων, στεφάνου σιμείρας Σ 
ἐστεφανώσατο, διὰ Σ “ ὁμωνύμα κόρης ἔρωτα " ὅϑεν καὶ τὸ ὦ τῷ 
ναῷ τῇ ᾿Απόνλωνος στέμματα ἀπὸ δάφνης ἧσαν κατεσχευασ μένα. 
ὄψεν ληρᾶσιν “ὅτι ὃι μάντεις δι᾿ ἐυφροσύνίωυ Α πόνλωνος ἐέβηες 
γοϑιον. Φ τυὺτκχ μὰ τὸ μυϑικά" πὸ δ᾽ ἀἐληϑὲς ὅτως δὰ 1ν" 
χρησμολόγοι ᾿ς μάντεις δάφνης φορᾶντες σἐφάνες Ἄπε)" 3 ΝΕ 
ὄντος τὴ φυτᾷ ᾧ ἀλεξιχάχυ. ὦ ὕτω χρήζεσι τὸς χρησμὲς λέ- 
γοντες. νὴ λαμίβά:οντές τι ὁξ εἰυτὰν" Ἀὶ ὅτω διατρεφόμδυοι, ἃ Σ μὺ- 
ον ἐπέϑηχαν 5 ὅτι ᾿δαφνηφάγοι εἰσίν" ἥτοι ἐκ τῇ ςεφανδο οὶ 
δάφνη, ἃ λέγειν τὰς χρητμῆς, ἔχϑσι τὸς τροφάς. 

ΠΈΡΙ ΔΑΚΡΑΥΓΒΌΥ: 

Αλχρδ δῖο τ: . αἀρχαϊος “ἄρχων ᾿Αϑήνῃτιν ̓ ὡς νὴ Φιλό χορ." 
ἥρξε δὲ ἐπὶ ΤᾺ χρύνων “Δαρείδ' ἐφ᾽ ὃ πλείστη χίων ἐγένε- 

το, ᾧ ἀπέπηξε πάντα, ὡς μὴ δύναοϑιαί τινὰ ποροϊένυλ' διόπερ τὰ 
ψυχρὰ πάντα Λαχρατίδας ἐχάλϑ. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΛΑΚΩΝΙΚΩ͂Ν ἘΦΒΈΒΩΝ ΤΩ͂Ν ΞΑΙΝΟΜΕΝΩ͂Ν 
ΤΑΥΣ ΜΆ ΣΕΙΞΙΝΤ 

“, Ϊ ἐπα κευθαμαίῖαι προς καρτερίαν γυμναζόμδυοι, ἑορτίω ἐποίϑν 5 
ο ἡ ἐμάτιζον ἰδλήλος ΠΣ εἰνδρείαν τινὶ ἐκ τότε ἐπω- 

δέυοντο" ἵνα καρτεριχὼς ἔχοιεν ζ.) τὸς πολέμες : ἐτίμων 3}. 
Δάχωνες οὖ τὴ ἑορτὴ ΤῊ μας ίγων πίω " Ἄρτεμιν " ταὐτίω γὺ 
λέγϑσι παρϑένον “εάν " χαρτερικὴ γὺ ἡ θεὸς 9 14) ὑπεράνω πά- 
σὴς δελέας Υ ἐμπαϑείας. ὅι 5, Φ τῶῦτο φασιν. ὅτι τὰς παλδας 
αὐ 3 ἐπὶ τοῖς (ωμοὶς ἔξαινον ταῖς πληγῆς" καὶ τό]ες ἐδίδασχον 
υὐσομογητιχῶς καὶ καρτεοιχῶς ἔχειν ταὶς μάσιξι" καὶ τῷ μὴ ὁλι- 
γωρήσαντι 5 εἶν ἈΝ ἤο ο: ἐνεγκόντι, ἄϑλον ἐδίδοσαν. 

ΠΕΡΙ ΛΆΜΠΙΣ: 

Ἄλμα Βύλῃ καὶ Λιβύης συγατρ᾽ τα λ᾽ τῆς ἐραοϑ ναί Φασι τὸν 
Δία: μεταγαγεῖν δὲ ἀυτὴν ἀπὸ Λιβύης εἰς ᾿Ιταλίν ἀφ᾽ 

ἧς καὶ πόλις οὐ ̓Ιταλίᾳ Δαμία «οροσηγόρδυτκμ " ἔγϑεν αὐτὴ συν- 
εἐλ- 



ἔν δ δῦ οὖ 

ελϑων ὁ Ζεὺς ν ὃ Χ ἐλαϑὲ τίω Ἥραν" ἥτις ὅλ ἢ Ί 
Λαμῶν . τὸ γιομῆνα αὐτῆς. τέχνα, αἰνήρε:. ἢ. ατοοθγησ' χόντων 
αὐτὴς ΝΜ παιδίων βαρυϑυμᾶσα,, τὰ ΤἋ ἄνλων παδία διὰ φϑό- 
γῸν ὑσοχλέπτεσα. ἀνήρει. διὰ τῦτο καὶ τὰς τίτϑας ἐκφοβέσας τοὶ 
βρέφη: χαλεῦν ἐπ᾽ αὐτοὺς τίω “Δάμιν: “μυϑέυεται δὲ ὡς ἀῦπγος 
αυτή. διατελεῖ. βυλήσεε " Ἥρας, ἐνα’ καὶ ἡμέρας ᾧ γύκτας ον τῷ πέν-: 
9. ἢ» ἕως: ξ αὦ) τὴν ἐλεήσας ὃ Ζευς ἰφαμλρε]ς αὐτὸς ἃ τὸς ὁφ- 
ϑαλ μές: ἐποίησεν » ὑπως. ον εν ἢ ὀϊξαμρέοσ ὦ πάλιν ϑεῖναι. 
λέγεται 5. ὦ ἐχηκέναι «ὖδο Διὸς καὶ τὸ μεταμορφδοῦζ εἰς ὅ, 
τι ἀν ὙΘΕΛλτωΣ. 

[ ΠΕΡῚ ΛΑΜΠΕΊΤΙΑΣ. 

λ ᾿ Αμτετ «9 τ Φαέθυσα, Ἡλίς καὶ Νεαίρας ϑυγατέρες., ποιμές. 
τγες ΤΜ. τὸ Ἡλία. βοῶν ὦ Σικελίᾳ. πλάττονται. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ. ΔΑΟΔΑΜΕΙἊΑΣ.. 

π-" ᾽ ἡ Ἔχάστϑ᾽ . Φίλανδρος πανῦ). ὦ μὴ οἰναοζομδύη 
ζ» μετα τὸν τῷ ἀνδρὸς ϑάνατον " αὗδε' ἧς λόγος Φέρεται 

τὸιδτοῦ “ "Πρωτεσίλαος: ὦ μὴ θάνατο" ἐρξὼν ὃ γυωχιχὸς χ᾽ μῆνιν 
᾿Αφροδίτης », ἡτήσατο: τὰς χάτυ οϑ ἔγοντας ς. ἀνελθεῖν... Φ αἰγελόδῶν,. 
ἕῦρεν ἐκείνω ἰγάλματι αὐτὸ αἰξεκειμένίω. αἰτήσαντος δὲ, φασ᾿ὶ,. 
μὴ ὑςερεὴν αὐτὰ. Ζίφε:; διεχρήσατο, ἑαωτῆν .. ἕτεροι 5, ἄνλως Φά- 
σὶ Ἰὼ Λαοδάμειδρ. ὦ τεθνεῶτος τὸ Τρωτεσιλάν. ἔρωτι ἐκκαίει 
χίλῳ. ̓Αφροδέτης. ἄγ εκ ὃ ἔντος: δὲ. τὸ πάϑϑς, Ἢ μόνον. χαλεπῶς 
ἤνέγχε;, φασὶν. ἀνὰ Ἂ ἀναγ καζομδίη ρος τὰ πατρὸς ᾿ γάμο 
δευτέρῳ. ζευχϑῆναι . αχ ἀπέςῃ τ᾽ ἐρὰν,. ἀνι χατεχ ομδιη ἐνυχτέ- 
ἐδυε. μῷ τὸ. ὙΠ μᾶνλον α!ρα δη)η- τίω. Ὡρὸς ἢ τε γεῶτα, φασὶ, 
συὐϑσίαν.. ἢ τίω. “«γὸς τὲς ζῶντας ὁμιλίαν" Φ ἐξέλιπεν. ὗσο. 
ἐπτισυμίας.. ἀηρύθεα τα, 2: ταῦ το, διὰ τὺ ἐκείνης φίλανδρον, οἴνε 
δωλοποιυμῆδης;. ὡς εἰχος. τον ἀνδρα κὶ σιωέεῖναι. δοχύσης. ἀντῷ ὦ 
ΔΣΟΡΟΣΤΙ... 

ΠΈΡΙ: ΔΑΠΙΘΩ͂Ν.-. 

᾿ Ατέϑαι, γένος. ἣν ἡρωϊκὸν οὖ Θεοταλία,,. Κενταύροις πολές- 
᾿Μιον. ἀπό τινος Λατύϑε υἱᾷ ̓ Απόννωνος, ἃ ΞΡΝΒΗΡΊΝΟΩΘ 

φης; ἔχοντες. τίω τὰ γένας ἀρχήν... 

Μέιω: 2: ΓΕ»- 



276 Δ 

ΠΕΡῚ ΛΕΥΚΟΘΕΑ͂Σ. 

Ευχοθέα,, ἡ Ἴνω ν ὅτι ἐμμανὴς γ)υομδίη . διὰ τὸ λευχὲ πξε 
δίν ϑέυσα,, ὅ ὅδι “ἔρὴ τίω Μεγαρίδα » ἑχωτίω εἰς τω 

ϑάλαυτσαν ἔρῥιψε . Μυιρσῖνος. ὃ. μόνον ἢ Λευχοϑέαν ᾿Ινώ. φη- 
σιν, ἀνὰ ᾧ τὰς Νηρηΐδας. Λευχοθέας ὀνομάζει - 

ΠΈΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΆΑ͂Σ. 

Λ Ευχωσία, μία Τῷ Σειρήνων . αὶ δὲ [Παρϑλενὸ ὅὁπτῇ. πορῶώτῃ. ἮΨ ΟΣ 
ἀυταὴς ΓΙαρθενόπίω λέ ἐγ ῳσί» διχ τὸ Ε χορ τάν ΞΘ 8 μιχρὰς. 

φωνήν" ἢ διὰ τὸ ὁμοιδν ταρϑένῳ μικρὰ. Δευχωτίᾳ τάλιν ἐν: λεὺς 
χωτέρᾳ ἔχὅσα λευκὰ ὠτίᾳ ἢ Δευχϑ τῆοὸς ϑυγάτιο. ἢ τὰ τὸ 
λύκυ ὠτίαᾳ ἔχξσα. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΔΕΌΝΤΟΣ ΤΟΥ ἘΝ ὈΟΥ̓ΡΑΝΩ. 

ΔΕ». ὁ ον τῷ ὀυρανὼ " ἔς! εδὲ ΤᾺ ἐπιφανὼν ἀςέρων. δοκχεὶ 
δ᾽ ᾧσο. Διος τιμηϑῆνωα τῦτο τὸ ζαίδιον, διὰ τὺ Τμ τετρῶ- 

πόδων ἡγείο. τιγὲς δέ φασιν. ὁτι Ἡραχλέυς “Ὡρὼ τὸς ἀ λυ 
Ἢ» εἰς τὸ βινημονδινλ νυ " φιλοδοξῶν γὺ5 μόνον τῦτον ὄχ ὅτλοις. 
ἀνεῖλεν... ἀλλὰ συμπλακεὶς ἀπέπνιξε. λέγε: δὲ αἷδεὲ τῇ 'χαὶ 
ΓΠνδαρος ὁ Ῥόδιθ.ο ,ν ὅθεν ᾧ Ὁ δορὰν ἀυτὸ ἔχειν, ὡς ἔνδοξον 
ἔργον πεποιηχώς.. 

᾿Αλλως᾿ λέων τις ἣν τὴ ἈΝ κίων ( χώρα, δὲ ἄυτὴ τὴς Πελο- 
τογγήσϑ . ) ἄτρωτος. σιδήρῳ . ᾧ βολοαὶς παντύιαας ». ὃς τὲς ὦ «τῇ, 
χώρᾳ ἀτεχϑὼς ἐλυμαίνετο. ᾿Ευρυοϑ εὺς ὃν βασιλέυων ἐλ Με- 
γυῶν 50 ἃ μηνίων τὰ Ἡραχλέ 9 πέμτε: ἀυτὸν ἐπὶ αναμρέσει τὰ 
Λέοντος" ᾧ ἔλθων ὁ Ἡρακλῆς νεύλεν. αὐτόν “ χα) δι Θεὸι βε- 
λόμῆοοι ἐπίδοξον ποιῆσαι ἃ ἀγῶνα τὰ Ἡρακλέεε » δι ἀστρὼν 
ἐζωγράφησαν οὐ τῷ ὀυρανῷ τὸν Ἀέοντι, καὶ γὖν ἐστιν ὁ Δέων οὗ 
ἄστροις. 

ΠΕΡῚ ΛΗΔΑΣ. 

Η δα Φξ ᾿Διτωλὼν ἢ ἣν. ΓΙΛευρωγία " παὶς εἷὶ Θεστία. Τιίω- 
δάρεω δὲ, ῳ τὸν [ποιητίω ' παράκοιτις τὸ ἐκ Λακεδάίμο- 

γος" ἧς παῖδες Κάστωρ χα). Πολυδεύκης ." περὶ ὧν ἀρκόντως ἐξ 
τῷ περὶ Διοσκέρων εἰρηταά. 

{- 



ἢ 2} 7 
ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΔΗΤΟΥΣ. 

Ητω, καὶ μήτηρ τὸ ᾽Δισονλωνγος Ω τὴς ᾿ΑρτέμιδΘ. " Διὸς δὲ 
παράκοι]ις Ἀεγομδόη » ἄδλως πάντως λέγεται ἥπερ ἡὶ Ἥρα. 

λέγεται ἢ Λητὼ, - «ὐὖδα τὸ λήθω τὸ λανϑαάνω᾽ ἐπιληστιχὴ γὸ 
καχῶν ἡ ϑεὸς. αἷς Ἕδληνες μυϑολογ θέειν. οἰ Νληγορεῖτα! δι 
μόνον εἰς χέϑίω, ἀνὰ χαὶ εἰς νὐκτὰ, τίω) τῷ ἀέρι Διὴ φρο- 
σήχεσαν 9 ὅτι μὴ φωτὶ χκαταλάμπεται. ἐκ ἂν εἴη τις 3 ὅθ 
λόγαης ἰγγοῶν ᾿ 

ΓΑλλως᾿ ἡ Λητὼ φ΄Ὅ χοιτις τὸ Διο: λέγεΐαι, ἄνδως πάντως 

ἥπερ ἡ Ἥμ.: καὶ χαϑὰ μνηστήρων. ἀλόχ ες ὃ Ὅμηρος φησί πὸ 
τὰς τὸ ᾿Οδυοτέως διμωΐδας., ὅτω 5 καὶ τῷ ΓΙοιάμῳ ἔτεκε μὲ παΐ- 
δας, κα) ἡ χατ᾽ ἐξαίρετον γιωὴ Ἑχάβᾳ. ὃ ἔτικτον δ᾽ ἀυτὼ καὶ γυ- 
ναῦχες ἄνλυι. ὙΑΙΘῸΣ συγγειομδύόν Δητοῦ, ᾧ ποιήσαντος ἀυγω 
ἔγκυον. » Αρτεμιν ᾿αὶ ᾿Απόλλωνα, ζήλῳ ᾿ Ἥρας μήτε Ὁ γὴ " 
μήτε ἐν ϑαλάοτῃ υὑσοδεχομέ; ἢς ὃ Λητῦς «ρὸς ἀτόπξ;». χες 
λέυε: τὼ ΤΓοσευδῶνι Ζεὺς, καὶ ἀνέδωχε Ὑ !ΓΟ ῥτυγα ν»Ὦἢσον. Ἶ χ4} 
Ἀσερίαν λεγομένίω. ρότερον χρυπτο μένω, τοῖς κύμασιν; ἐτι δὲ: 
"κα ᾿ς. τρέμεσαν" ὦ ὧκ τὺ φανῆναι ἀυτὴν, Δῆλον ὠνόματεν. ᾿Αςερδία 
ὃ φέυγδσα, φόξῳ τὴς Ἥρας τίω μίξιν ΠΝ Αὐὸς ς μετέβαλεν 
ἑαωτίυ εἰς ὀρτυγα ἢ ἡλατο εἰς 11οὐ ϑάλαοσαν οὦ ἐγένετο ἼΣ 
σος᾿ ἥτις ᾿Αςερία Ἂ; ̓ Ορτυγία ἐκαλεῖτο. ἐχεὶ ὃν ἐλθῦσα καὶ Δη- 
τὼ; ΓΝ δάφνης, ᾧ φόινικος φρῶτον ἐκεὶ φανέντων ἁψαμένη , τίω 
"Αρτεμιν γεννᾷ. ἡ δὲ ταύτίω μολέυε:, ᾧ τίκτει τὸν ᾿Απόνλωνα γὺ 
“Αρτεμαν" καὶ "Ἄρτεμις δὲ τίω Δῆλον κατέλαζεν, ᾿Απόννων 5.) εἰς 
Δυχίαν ἀπῆλϑεν. 

ΠΕΡΕῈ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΘΥ. 

Α1»», ᾿Ουρανίας υἷος , ὠδὴς τινος ἐυρετίς " ὃν οἰνεῦχεν, ̓ Ατόλ- 
λὼν», ἔπε ἋΣ λίνον καταλύσας . χορδαὴς ἐνέτεινεν ὄργανον : 

ὁμόιως κ4) Φιλόχορός φησιν αὸ ᾿Απόνλω; "δὲ ἀγυμρεθῆναι 5 διότι: 
πρῶτος τὸν λίνον καταλύσας, χορδὴ ἐχζήσατο εἰς μϑσιχῆς ὄργια-- 
γον. ἐτίφη 5, ὦ Θήβαις», Φ “ἐτιμᾶτο εἶσο Τὰ ποιητῶν ϑρηνώ- 
δέσιν ἀπαρχαλ:" εἰς ον καὶ ἐπίγραμμά ὅδι τοιδ τον." 

Ὦ Λίνε,. πάντῃ Θεοῖς τετιμημδθε" σοὶ γδ ἔδωκαν : 
Ἐπ ρϑδν τορώτῳ. μέλίΘ. ἀνθρώποισιν οἰεεδ εν» 5 
Ἔν ποδὶ δεξιτερῶ " Μῦσοαι δέ σε Θρήνεον ἀυτο » 
Μελτόρναι. μολπῇσιν, ἐπεὶ λίπες ἡλίω ἀυγάς. 



278 Ἢ 
καὶ Ἡσίοδος" 

᾿Ουρανἔη δ᾽ ἀρ᾽ ἔτιχτε Λίνον τοολυήρα τον υἷον». 
Ὅ» δὴ ὅσοι βροτοί εἰσιν ἐἰοιδοὶ, " χιϑαφας αὶ δ: 
ΓΙ άντες μὴ] θρηνῶσιν ὧς ἐϊλαπίνψις , ἠδὲ χοροὶ σιν.. 
᾿Αρχ σμῆνοι 5. Λίνον καὶ λήγοντες λαλέεσιν.. 

ὁ μέντοι τῦν Ἡραχλέα διδέξας μεσικος, Δίνος 9 εν Σ ταλαλὰν. 
ἱ σορίων ἕτερος πὰρ αὶ τῦτον δι . Κα Θεόχρατος μέμνηται ὃ (4). 
᾿- ορήσας,, ὅτι δ Ἡρακλέα γράμματα. Δίώνος; ὀξεὸδίδασκεν ἣν υἷος 
᾿Απόνλωνος" περὶ ὃ ὦ τοὺς. πεοὶ ΤἊΝ ποιητῶν μετ᾽ καὶ πολὺ λέ- 
Σομῆν. φασὶ δὲ ὁ! παλαιοὶ. καὶ ὅτι λίνῳ ἀντ᾿ χορδῆς ΤῊ. πα- 
λαιὼν 'χρωμδ' ων “ρος τίω κιϑιάραν ὑττέρον μείναντος τὸ ὁνόμα- 
τος. ἡ χορδὴ λίνον καλεῖται" ὥσερ. Φασὶ ᾿ λίϑος. ἡ ἄγκυρα. 
ἐπεὶ πάλαι. ποτε: Αίϑος. εἰς ἀγχυραν ἐχρημάτισεν .. Ἡξόδοτος δὲ 
λέγει ὅπ παρ᾽ ᾿Α,γυπτίοις λΔίνος τις αἀεέδεται,.. ὦ θαυμάζειν 
ἐκεῖνός φησι δ Ἄννον, ὀΐκοϑεν ἔλαβε. τὸ ὄνομα. λέγει 5.9. καὶ δὴ Ὁ 
ἢ ᾿Α(γ, υπΊϊς.. βασιλέως παὶς ἐχεῖνος μονογδιὴς ἢ ἢ» οἰ ποθανων. 
δ᾿ ἀωρος. - ἔτος σ᾿ ᾿Αἰγυπτίων ἐτιμήθη ὦ ὴ ἰοιδὴ ἄυτη νὴ 
μόνη σφίτιν ἐγϑετο. ἐντόῦ εν ἣ; οἰναφυήνεται .ν. ὅτι χυδίως. οἀλι- 

ε- 

τος ὁ ἐπὶ τοιότω Ἀίνῳ αἰαγεμος , ἐκ ἀγλως διφορεῖται. τῇ ση-᾿ 
μασίᾳ, ἈΠ τὶν ᾿Αθήναιον εἰπόντα, ὡς οὖ γάμοις ιδὺ ὠδὴ., ὑμέ- 
γῆλος " οὐ υ πένϑλεσιν » ἰχλεμος. λίνος 5. χα) αὔλένος ἔν τε πέν- 

ϑέσι, ὦ ἐτ᾽ ἐυτυχῇ μολπῇ χατ᾽ ᾿Ευριπίδίω 5: ἱστορία, χα). 
τρεῖς ὡ΄οαδίδωσι Λίνος. Ἐ ὃ Κανλιότης, 4) ὃ τὸ ᾿Απόνλωνος, 
»κὶ Χαλχιόπης 5. 3 Σ ΝΝάρχιοσον. αὐ ϑοσημειδνται δὲ δι παλαιοῖς, 

ὼ ὅτι χρρδὰς ἐτις' ἀμ; ος Ὅμηρος. ὅμως λίνον χαλεὶ., χαϑὰ ἡ 
χαλχὰ ὅπλα. τὰ ὧν σιδήρῳ. ᾿ 

ΠΕΡΙ ΤΟ ΝΟ ΤΊΤΟΝ: 

Ας Δίτας ὁ Ποιητὶς ἔφη, Διος ϑυγατέρας Ἐ) " 'χωλαὰς μῆν- 
ὅσας ; διὰ τὸ πίπτειν τὰς γονυπετῆντας. ἐπὶ «ῬὸᾳεσΊήάτεε. 

δὲ. Φ ἀοϑεενείας αὐ ἿΜ, πάλιν ῥυοτάς" τ᾿ αβλῶτας δὲ. τῷ παϑι- 
δόντας Ἰὰς τινα» ὑς ἐρον ἀνάγκίω ᾿ ἴογεῖν ιΤανείας -. ἔτι εἰδόποιες 

τὸς ΔΛίτυς ὁ ["οιητὴς οὐος, δαί μιογείς τινας. χώλας μἣν αὐ τὸς κἕ- 

ΧῆΧΕ 9 διοὶ τὸ σραδέως ε μόλις. φγοσιέναι 7 6) Λετανέυειν τότυς 

ὃς φροηδικηκότες ὦσι. ὐοταὰς 5 αὶ διασρόφυς. τὰς ὄψεις. » ἐπεὲ 

Θαρέως ὦ αὶ γε)" ὅτι. τῷ “ὡγοσωπῶ. “«Ὁροσορᾷν δύνανται τὲς «αὐἴἁν 

διχημδθθς, τοῶρ΄ ὧν αἰτᾶνται συγγνώμίω.. Διὸς δὲ ϑυγατέρας, 

οἡυεαλογεῖν, ὡσε σεβατμίας εἢ).. 
ΠΕ- 



αὶ 270 

ὍΠΕΡ ΎΟΙ. ΔΟΚΡΟΥΤ: 

Ἰφιχτύοιο: καὶ Χϑοιοτάτρας αἰτσύγουϑς 5 Φύσχος" ἃ Δο- 
κρός. ὧν ἀπὸ ἐδ Φύσχῃ,, Φύσχοι Ἡδι τὴν ἀπὸ δὲ τῇ 

Λοχρδ, Δοχροὶ ὁι οἰὐτοι ὠνομἄοδητσαν. Δοκχρὲ δὲ, Ὀτχῦς᾿ Ὡρὺς 
ὃν διενεχ θεὶς ὁ πατὴρ Λοκρὸς, ἐὰ μὴν ἄρχειν ἔχ εῖνον Ὲ αὐτὸς 5 
εἰς τὸς τορος ἑστέραν τὰ Παρναοσὰ ἔχων. ὑφ᾽ ἑαυτὸν τὸς ἐκεῖ : 
ὅϊ τε Ἑαπέριοι ὦ ᾿Οζόλαι ἐκαλῆντο, πρὶ Διτωλίαν ἐπὶ πτὴς ἔτει 
ρας φασὶ πλευρὰς Οἰχὄντες 9 Ὁ Καδιοσαῖον πεδίον - ἀφ᾽ ὧν τερον 
κὶ ἀποικίᾳ εἰς Ἰταλίαν ἐς ἀλη, ἔνθα Λοχροὶ᾽ Ετιζεφύξοοι, δ ΠῚ 
ἰδαρος ἐπαλνεὶ,, ὡς ἐυνομδμδύος ᾧ λογίος, χα μαχίμες. 

ἘΠ ΒΡ ΔΎΓΔΑΜΙΔΟΣ ΤΟΙ ΚΑΤΑΚΆΑΓΣΑΝΤΟΣ ΤΟΙ͂Ν 
ΝΑΟΝ ΤΗΣ ἈΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 

ΔΛύγδαμε. ὄνομα" ὅτος ἔχαυτε δ ἐν ᾿Εφέσῳ γον Τ᾿ '᾿Αρτέαι- 
δος. ἡ δὲ ᾿Ἔφεσο; πόλις Ἰώνων; ἡ καὶ Τραχεῖά ποτε χκλη- 

σα. ὦ Ὀρτυγία. καὶ [Ππελέα Ἂν δὲ Ἡρόδοτον. Λυδία: ἣν 
Ὃ παραλίαν λέγει» κὶ μεγαάλίω πόλιν ᾿Αρτεέμιδθο" ἡ ναὸν Φη- 
σιν ἐκεὶ Ἐν ὃν αἱ ᾿Αμαζόνες ἐποίησαν οὐ φρέμνῳ 5 ὁ ὄδιν ὧὉ 
κορμῷ ππλέας, μέγισον καὶ ϑαυμασιώτατον" ὃν ὕγερον καταχαυ- 
δ έντα Ὅρος τινος ϑελήσαντος ὅτως ἑαυτῶ αὐθίποιήσιαοζ τὸ ἐπ᾽ 
νόματι ἀῤιδίμον" χὰν ἐκ ἔογε τυχεῖν ἐχεῖνος ὃ ἤθελεν" οἰραὶ γὸ 
ἐτέθηστα», μηδένα, 5 ἁτάντων τὸ ἐκτίνε αὐραφέρειν ονόμα 9 ὡς ἂν 
ἐπιληοϑιείη παντάπασι, ᾧ μὴ ἔχοι ὃ βέλεται. 

ἘΡῚ ποῦ ΚΕ ΞΕ ΛΟ Σὸ: 

τ γείες ὀξυδερκέσ τ τατος ἐλέγετο; ὥγε κα τὸ ασὸ γ}» ὁρὰν. 
ὅτω (δι᾽ μυδολογᾶσι' ὥρος δὲ τὸ πιϑ'ανὸν τῷ λόγϑ 9» ἐπι- 

γεγοητολ ὅτι “Φρῶτος ὅτο: ἤρξατο μεταλέυξεν χρυτον, κὶ ἄργυρον, 
"ἢ χαλχον, ἃ τὰ ἀλλα ἐν δὲ τῇ μετκδλέυσ ει λύχυνυς ̓μεταφέ- 
ρων το Πν γὴν. τὺς μἢ κατέλιπεν ἐκεῖσε, αυτὺς δὲ ἀνέφερε 
σιν χαλκὸν, χ, σῦν σίδηρον, Φ τὰ λοιτά. Ἔλεγον ὅν οἱ ἄνϑρω- 
ποι. ὅτι Λυχχέυς ᾧ τὸ ὑπὸ γίω ὁρὰ " καὶ καταδύνων ἀργύδσιον 
περαφέρε:. 

ΔΙΑΤΙ ΛΥΚΗΓΕΝΗ͂Σ Ὁ ἌΠΟ ΛΛΩΝ. 

Λ Ὑχκηγενὴς ὁ ᾿Απόνλων λέγεται “Ἂν ᾿ σὺν μῦϑον, ὁιονεὶ λυχ!- 
γενῆςγ ὡς ἐν Δυχίᾳ γεγονώ:" ἢ τὴ μεγάλῃ κατά τινὰς . ; 

τὴ 
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τῇ μικρὰ» ἧ: [Πάνδαρος ἤρχεν" ἀφ᾽ ἧς αὶ ὁ πατὴρ ΔΛυχάων παρω- 
νόματαλ. εἰς ἥν φασι μῖ) τὸ γεννῆτωι ἀπηνιάγη ἡ Δητῶ. τίω 
ἢ Ἥρας ζηλο]υπίαν ἐκχλένασα. : 

Καὶ ἀδλως" Δυχηγλυὴς λέγεται - ὅτι λύκος ᾽ φασὶν ᾿ ἐπεφάνη 
τῇ Δητοὶ ἐν τῷ τοχετῷ.. ὅσεν καὶ πτῶόν τε τὸν δϊξ ἀυτῆς Ας 
πόνιωνα ἐπωνόμασαν. διὸ ἃ ᾿Απόνλωνι κ᾿ μῦθον δ λύχος ἀνει- 
τὸ, Χ4) νομίσματι ἐνεχαράττετο. χα) Λύκειος δὲ ἀπ᾽ ἀυτὰ ἐχα- 
λεῦῖτο. αὐτός τε ὁ ᾿Ατόνλων ; ἡ ἀγορά τις ἐν τῷ ᾿Αργεί. 

Καὶ ἀΐλως᾽ ὠστὲρ ὁ κύκνος ἱερᾶται τῶ ᾿Απόνδλων!) ὡς ἡλίῳ, 
διὰ τίω λευκότητα το) ἢ, ὁ κόραξ διὰ τίω γυκτερλνίω μελανίδρ " Ὡς 
δια ῷ μητιρος ἀπογεννᾶται, ὅτω κ᾽ λύχος ἀνάκειται αὐτῷ ᾿, ν 
τὸ μέσον ἢ): «ἰμφοὶν τὸ λύχειον χρῶμα. τεφρῶδές ἊΝ κα) ὅ 
Φαενν0ν . ὅτε ἄκρως μέλι, «ἾΝΝ διόν τι τὸ «ρὸ ἰδ οτέτας 

Χ ὑπονύκτερον χρῶμα, ὃ κὶὶ λυχύφως ἡ καθωμιλημδύη γλῶώοτα καλεῖ. 

ΠΈΡΙ ΤΗ͂Σ ΔΥᾺΣ ΤΗΣ ἘΝ ΟΥ̓ΡΆΝ 

ΛΎΡα, καται τ τοὶς ἄςτροις ἐπὶ δ᾽ Μυσῶν. χατεσχευζοϑ ἢ 
τ ἐδες σὺ μὴν ὥρῶτον . δο Ἕςμ8 ὧκ ΤΙ χελώνης. ὦ ἦμ 
᾿Απόλλωνος βοὼν, ἔρ(Ε δὲ χορδὰς ἑπτὰ ἀπὸ Ὁ ἀτλαντιοίδων . 
μετέβαλε δὲ ἀυτὴν ᾿Απόνλων »εὸ σιυνιρμοσιάμῆνος ῳδίω Ὄρφεϊ 
δέδωκεν ᾽ ὃς Καλλιόπης, εἷος ὧν μιὰς ΤΊ Μυσὼν,, ἐποίησε τοὺς 
χορδὰς ἐννέα ἀπὸ τῇ Τὴ Μυσῶν ἀφριϑιμδ" ΓΝ “ροήγαγῆν, ἐπὶ 
πλέον ἐν τοὺς ἄνθρω τοῖς δοξαζόμῖνο; » ὅτω ὦ ὑσόληψιν ἢ ἔχειν 
περὶ οὔτ τοιάυτιν .. ὅτι καὶ τὰς πέτρας, ὦ τὰ ϑηδία, ἐκάλει διὰ 
τὴς δῆς. ὃς τὸν μδὺ Διόνυσον ὅχ ἐτίμα ν τὸν 5. ἥλιον μέγισον 
Ὁ Θεῶν ἐνόμιζεν τ. ὃν ὦ ᾿Απόλλωνα «ροσηγύρδυσεν. ᾽Αντι- 
μδϑοίδας δέ φητι δοσήναι Ἔ λύραν ᾿Αμφίονι στο Μυσῶν" Διοσ-- 
κοδάδης ΠΣ υὐσὸ ᾿Απόλλωνος " ᾧ Φερεχύδης 9 ὧὐ τὴ δεκάτη 
ἱσορμῶν, “πὸ Μαυσὼν. 

ῬΗΤΘΟΡΒΣΣ, 

ΠΈΡΙ ΑΣΑ ΡΕΙΤΟΣ ΤΟΥ ῬΗ ΤΟΡΌΣ: 

Ἄρλχερις Δχχάρυ, ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ» μαθητὴς Ἡραχέωνος σο- 
φιτὸ Ἢ: διὸ ἀσκαῖλος ὃ. πλείς Ων» ἐνδόξων δὲ. Ἔυςε 

Φία αὶ Νικ κολαϑ καὶ ᾿Αςεράδ᾽ ἀκ μάσας ἐπί τε Μαρκιανὶ κα Π νὰ 
το; Τὶ βασιλέων. ἔγραψε περὶ κωλοὺυ, ἡ κόμματος, κὶ πεειόδε " 
διαλέξεις, ἱσοοίαν δ κ΄ Κορνᾶτον" ἐκλογοὶς ἑητοοικὶς κι φοιχεῖον. 
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ΠΕΡῚ ΛΕΌΝΤΟΣ ᾿ΑΔΑΒΑΝΔΕΊΏΣ. 

Ἑων ᾿Αλαβανδέυς ῥήτωρ. ἔγραψε Καρικῶν (ἰβλία τέοταρα" 
Λυκιακὰ οὐ βιβλίοις (΄" τέχνία, περὶ «ἐσεων" τὸν ἱερὸν 

πόλεμον Φωκέων χαὶ Βοιωτὼν. 

να δάν ἡ ΠΕΡΙ ΛΕΩΝΑ,. 

Λέων, σοφιςὴς ᾿Ισαυρος τὸ γένος ᾿ ἐυδοχιμὼν ἐν τῷ πλήϑε 

ἿΜ οὖν ᾿Αλεξανδρείᾳ. ὁμοτέχνων «᾽ 

ΠΕΡῚ ΛΔΙΒΑΝΙΌΥ. 

ΔΊ βόμς ᾿Αντιοχ εὺς σοφιςἤς" ἐπὶ Τὰ τὸ Ἰελιανδ τὸ οἶδα- 
βάτε χρόνων; ὦ μέγχοι Θεοδοσίν τὰ ρεσβυτίρε. ἔγραψεν 

ἄπειρα " ἐν οἷς εἰς Κωνςαντῖνον ἃ (ασιλέα ἐγκώμιον . ἕἔπερον εἰς 
Ἴωυλιανον " μελέτας ῥητορλκὰς πλείσας, ᾧ ἐπιςολάς, 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂,. 

Δθυλονος, Σαμοσατίυς ἐπὶ Τραϊανδ Καίσαρος, τὸ Ὡρὶν δημη- 
γόρος ὦ ᾿Δυτιοχ είᾳ δυστραγήσας ο τὅτῳ 5}, ἐπὶ τὸ λο- 

γογραφεῖν ἐτράπη " ᾧ γέγραπτω αὐτῷ ἄπειρα. 

ΠΕΡῚ ΛΟΛΛΙΑΝΟΥ͂.. 

Ἶ Ολλανος ᾿Εφέσιος δΌΦιτ, ἧς . μαϑιητὴς ᾿ἶσαΐν. τῷ ᾿Δοσυοίε " 
Ὁ γεγονὼς ἐπὶ ᾿Αδριανᾷ τῷ Καίσαρος) ἔγραψε πολλά. 

ἘΓΡΕ ΑὙΎΚΟΨΡΕΟΥ. 

ΔΊ ροδργο: Δ υχόφρονος. ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ. ἔγραψε: λόγους πτολ- 
λϑς" ὦ οἷ ὅν σωζόιϑυοι γύνστοι. ὯΝ ᾿Δεκεογεέτωνος: χα- 

τὸ ᾿ΔΑυτολύκχϑ᾽ ἈΠ Λεωχρά]ες " κχτὶ Λυκόφρονος δύο" "ᾧ Βασμί 
κλέβ' κυ Μενέχ μ᾽ “Ὁ Δημάδε" γος τὸν αὐτὸν αὐπὲρ Τ ἐυθυ- 
γῶν ̓  πρός ᾿Ιοχυσάαν ; “1 τὰς μαντείας περὶ τὴς διοικήσεως " 

περὶ τὴς ἱερατείας" περὶ τὴς ἱερωτύνης " ἐπισολαί" καὶ ἀλλα τινά. 

ΠΈΡΙ ΠΟΥ ΛΎΣΘΩΝ 

Ὑσίας Κεφάλυ Γ᾿ Συραχύσιος ἐὕτωρ " ̓βιαι ητὴς Τισῖν ὦ Νι- 
κέ" εἰς ὁ ἍΤ) Δημουϑ ἕνες δέκα ἑητύρων : λόγοι δὲ αὐτὸ 

λέγονται εἢ γνήσιοι σὲρ τὲς τ ῷ ἕτεροι Ὡρὸς τότυς ἄμφι- 
δοξόμῆνοι. τῷ δὲ χαϑαρῷ τὴς φράσεω: ἐὀδένα ἔσχε μιμητὴν» πλὴν 

Νῆη ᾿σο- 
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᾿Ισοκράτες : ἔγραψε: ὃ καὶ ὺ τέχνας ῥητοδαχες 5 " δημηγορίας" ἐγκώ- 

μιά τε χα ἐπιταφίες "ὦ ἐπισολς ζ μίαν μὴὲ φραγματικχίω . 
τὰς δὲ λοιῖσας ἐρωτίκάς.. 

ΠΕΡΙ ΛΕΣΧΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΉΤΟΥ. 

παν ὦ μὰ ἐπὼν ποιὴ τὴς ὃς σιιμετράτευσεν ᾿Ευυδυεῦ τῷ βατσι- 
λεῖ, ὃς ἣν ἐπιφανέτατος ΤῊ ποιητῶν. σιυὴν τὅτω ᾧ Πυ- 

ϑώας ὁ συγγραφεὺς, ᾧ Μώωνδρθ. ὁ ἰατρός. 

ΠΕΡῚ ΑΕ ΚΏΝΟΣ,, 

Εὐχων Αγνος Ὁ» γεγονως ον τοὺς Πελοποννησιακοὶς . Κ᾽ δρα- 
μάτων αὐτὰ εἰσι ταῦτα" ὅνος ; ἐἰσκόφορες 9 οὐδεν. 

ΠΕΡΙ ἌΥΝΟΣΣ. 

ἵΤύνος Χαλχιδεὺς. ᾿Ατοόνλω; ος ὦ Τερψιχόρης" δὲ: ᾽ ᾿Αμφι- 
μάρα Φ ᾿Ουρανίας" οἱ δὲ; Ἑρμὰ Ω ̓ Ουρανίας. λέγεται δὲ 

“Φρὼτος δ' τὸς ἀπὸ Φοινίχης γράμματα εἰς Ἕλληνας ἀγαγεῖν" γε: 
γέοϑ᾽ αι δὲ ὦ Ἡραχλέυ: διδάσιχαλον γραμμάτων " ὦ τὴς λυραχὴς 
μϑση; πρῶ τον δυέοχ ἡγεμονα.. ἔςι δὲ ᾧ ἕτερος Λίνος Θηβαΐδος. 
μεώτερος; ποιητής. 

ΠΈΡΙ ΛΣΤ ΝΑ ΘῪ: 

νἀ λό ἐγι ΤΩΝ Δημοοϑένης ον τῷ περὶ ἢ ἀδελφὼν μμϑὴη- 
μονέυε:., ᾿Αδαςεδα ἣν ὑὸς τῷ δικαία" ὃ δὲ Δυχϑργος ἍΜμε- 

λοχοιὸς ἣν ἐυπλής. 

ΠΕΡῚ ΔΎΣΙΕΠΜΕΟΥ:; 

γι Υσιπτπος τραγιχός " ΤΙ δραμάτων ἀυτὰ ὅδι Βάκχαι 5, χα 
ἕπρα αὐτὰ δράματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΟΙ.. 

ΠΕΡΙ; ΛΟΥΠΕΡΚΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂,. 

Αι ύτερίος : Βηρύτιος γραμματικὸς» γεγονως μικρῷ «πρὸ “ω 
Κλαυδίν τῷ δεῦτερ,, Καίσαρθιο χρόνων. ἔγραψε αὐξα τὸ 

ἂν βιθλία τοία - αἴδὴὶὲ τὰ τχῶ; " περὶ τὴς ἘἈχρίδος " πεεὶ τὸ 

θα ΠΛάτων ὠλεχτρυόνο: " κτῆσιν Τὴ ῳ» ̓ ΑἰγυύπΊω. ᾿Ἄρσι- 

γοήτα" ᾿Αττικὰς λέξεις " τέχνίω γραμματικήν" πεοὶ γενῶν ἄρσες- 
γι- 
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γιχῶν, ϑηλυχῶν, ὦ ἐδετέρων (ιβλίᾳχ ᾿γ΄" εὖ δὶς πολλὰ χατόδο- 
κιμεὶ Ἡροδιανᾷ. 

ΠΈΡΙ ΛΥΓΚΕΏΣ. 

Ὑγκεὺς, Σάμιο: γ(αμματιχὸς ; Θεοφράςυ γνώριμος, ἀδελφὸς 
Θέριδος τὸ ἱσοκογράφῃ, τὸ κῶχ τυραννήταντος Σάρα ̓ σὺγ- 

χρονθ. Μενάνδρς τὰ Κωμιχδ" ὦ ἀντεπεδείξατο κωμῳδίας, χαὶ 
ἐνίχησε. 

ΦΙΛΟΊΣΟΦΟΙ, 

ΠΕΡῚ ΔΕΌΝΤΟΣ.: 

Εων Βυζάντιος Φιλύσοφος , περιπατητικος. Φ σοφιστής" ᾿Μα- 
γητὴς ἰἸλάτωνος." ἢ. ὡς τίνες, ᾿Αφιτοτέλες. ἔγραψε τῶ χα- 

τὰ Φίλιππον. ὦ τ Βυζάντιον βιβλία ἑπτά" Τευϑρανιχόν " περὶ 
Βησάλε᾽ Σ ἱερὸν πόλεμον" περὶ τ-ἀσεων" τὰ χ᾽ ᾿Αλέξανδρον. 

ΠΕΡ ΔΈΣΒΟΝΆΑΤΤΟΣ'. 

τ νβλλ Μιτυληνοῖος φιλόσοφος, ἐπὶ ᾿Αὐυγέςε γεγονώς " 
πατὴρ 1ἰοταμωνος τὸ φιλοσόφυ. ἔγραψε σλεῖςσα φιλόσοφα. 

ΠΕΡΕῈ. ΔΟΈΕΈΓΙΓΝΟΙ͂Σ, 

Δϑθυ»»»: ὁ Κάοτιος φιλόσοφος ὡ διδάσκαλος Πορφυφίν τῇ φι- 
Δοσοφῷθ. πολυμαϑῆς καὶ χριτιχὸς ἡδυοιδνος. ἣν δὲ ἐπὶ Αυ- 

ῥηλιανὰ τὸ Κυίσαρο: " ὦ οἰνρςέϑη αν αὐτῶ, ὡς σύμπνες Ζηνο- 

βίῃ τὴ ᾿Οδυμνάμε γυωμχ ἱ ἔγραψε περὶ τὰ χαταφειδιίπ ἀπο. 
ρήματα ὁμησικά. εἰ φιλόσοφος Ὅμηρος " ποροβλήματχ Ὁ μήρα 
“Αι λύσεις, ον» βιβλίοις ζ΄ - τίνα ΝΥ τοὺς ἱστορίας οἱ γραμμα- 
ΤΣ ἡτοριχὰ ἐξηγδνται" αὐδι' ΕῚ παρ Ὁμήρω πολλὰ σημαλ- 
»ϑσὼ" λέξεων οὖ βιζλήοι; δ΄" ᾿Αττιχὼν λέξεων ἐχδύόσες ᾽ 8. 
ἐισὶ δὲ χῦ ςοιχεῖον. λέξεις ᾿Αντιμάχυ ᾧ Ἡραχλέωνος, καὶ ἄνλα 

ἹΣΤΌΡΙΚΟΘι. 

ΠΕΡῚ ΑΑΜΠΡΙΌΥ. ΤΟΥ. ἸΣΤΟΡΙΚΟΥ ἃώ 

᾿ Δ μῶρίας ΤΙΆσταρχ Ἡ τὸ Χαιρωνέως υἱόξ΄. ἔγραψε πίνακα ὧν 
ὁ «σατὶρ ἀυτὸ ἔγραψε τεοὶ πάσης ἙΝληνικῆς καὶ Ῥωμαϊχὴς 

ἵσοοίας. 

Μη. 2 ΠΕ» 



284 Δ 
ΠΈΡΙ ΛΥΚΟΥ͂. 

Υχος. ὁ ᾧ Βυϑύρας Ῥηγῦνος ἱστορικὸς, ἔφ Δυχοφάνυς τὲ 
τραγαεδν, ἐπὶ ἣν διαδόχων δ Τρία ὦ ἐπις ελά,ϑ εἰς ὑπὸ 

Δημητεῖα τὰ Φαληρέω; " ὅτος ἔγραψεν ἱσορίαν Διξύίης ᾧ πέρα 
Σικελίας. 

ΠΕΡΙ ΜΑΚΚΑΡΕΑΣ. ΤΕΙ͂Σ ἘΘΥ  ΠΡΑΆΚΆΒΤΟΣ, 

Αχαδίᾳ Ἡρακλέες θυγνάτηρ᾽ ὅτις ἑσχυ τὸν ἐπέδωκεν εἰς σφα- 
γίω ϑεέρ Τ ΤῊ λοιπῶν πατρμωων σωτηρίας » ὁπηνίχα 

ἐπεστράτευτεν ο ᾽᾿Ευρϑοϑ' δὺς ταὶς ᾿Αϑηνις " δια Φ οἱ ᾿Αθηναλον 
παντελῶς ἀυτὴν ἐθαψων. ὅθεν Δ, τὸι. βάνν ἐς Μαχασίαν. οἷον 
εἰς Αδυ, ἐπὶ Ἐ ἑοωωτὰὺς εἰς κίνδυνον κατ᾽ ἀρε]ὴν διὸ ὄντων λέγεται. 

ΠΕΡΙ ΤΗ͂Σ ἘΩ͂Ν ΜΑΤΩΝ ΘΥΤΙΚΕΗ͂Σ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΣ. 

(). μάγοι διὰ ΤΊ ϑυσιὼν ἔλεγον τὰς Ὡρογνώσεις . διὶ τὴς 
ἡπατοσχοπίας" Θ᾽ ύογἼες γὼ. ᾧ οἰνατέμινοντές τινὰς. σημεΐα 

ἐσεώς ἐν ἐν τοὶς τομίοις., χαὶ οὖ τοὺς ἥπασι; ὦ ἐν Ἴοὶς ἄγλοις Ἧ 
δι᾿ ὧν ἔλεγον τὸ συμβησόμδυα : γένος Ἄ Περσικὸν οἱ μάγοι» 
“Ὁ ὦ ὧν οἱ ἡπατοσχόποι ὀξῆλθον. λέγεται 5, ὅτι τὸ θύειν Θεοὺς, 
οἱ Χαλδαδοι δὲ δῦρον, ἢ οἱ Κύτειοι" διφορεύτο γὺ ἡ ἡ ἱτοφία. Χαὰκ- 
δῖοι δὲ καὶ ἀυτοὶ ἐϑγος ΤΤερσιχόν" ") ὅτι ᾿ μαγεία» ἕαρον Μῆδον. 
διαφέρει δὲ μαγεία» γοητείας" ὦ γοητεία... Φαρμοιχείας" ὅτι ἡ 
μ μαγεία ἐπίκλησίς δὲ δαμμόνων. ἰγα ϑοποιὼν δῆθεν “γὸς ἀ- 
γαθὲ τινὸς σύςασιν" ὥσσερ τὰ τὸ ᾿Απολλωνίμ τῷ Τυανέως θεσ-- 
πίσματα δι᾿ ἀγαθὸν γεγόνασι " γοη]εία δέ ἔδιν ἐπίκλησις δαι- 
μόνων καχοποιῶν περι τὰς τφες ἑθλει δύων ἐπὶ κακὸ τινος σὺτο 
τὰσιν. γοητεία δὲ ἤκυσεν ἀπὸ ΤῊ γόων καὶ ΤᾺ ϑρύνων ΦἌὌ πε- 
οὐ τὲς ταφες γινομδθωγ'" φαρμακεία δὲ. ὅταν διά τιος, σχευασίας 
ϑανχτηφόρα δοϑὴ τοι ωρὸς φίλτρον, ἢ καὶ ἀλλως πὼς διὶ «ἀ- 
ματῶς.. 

ΠῚ - 
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ΠΕΡῚ ΜΑΙ,Ι͂ΡΑΣ. 

Αὔρα ΠροΐτΒ ὦ ᾿Αὐτείας ϑυγ ίτερ βασιλέως ᾿ ̓ Αργες; κχα- 
λὴ τὸ εἶδος. παρθενίνῳ ἑλομένη Β συν ᾿Αρτέμιδι.. ἐπεὶ 

ἣ σιυγλϑε Δὴν ὁ ὧν Λοχρὸς, ὁ τὰς Θηδας σιμοικίσιας Ζήϑω 

᾿ΑμῬίονι., τοξέυετχαι ὑπ᾿ ᾿Δρτέμιδος. ἕτεροι δέ φασι τὴν Μαϊῖ- 
τὴ παρ ένον ἀποϑανγῶν. 

ΠΕΡῚ ΜΑΡΙΑΝΔΥΝΟΤῖ. 

Ὑϑέυεται παὺς Τιτυῶ ὃ Μαφιανδυνός . ὃς Ὁ ὀδυρτικίω εἶυ- 
λῳδίδρ ἤυξησε, Φ ἐδίδαξε τὸν Μάρσον τὸ αὐ Δ η] πατέ- 

ρά. δὲ ὃ ἢ Μαρανδυνοὶ ἀυλοὶ ἐπιτήδειοι τοὶς ϑρηνῦσιν. ὃ τὸς χυ- 
γηγετῶν, φασὶν. ἀπωλετο" χα) οἱ Μαρφιανδιυοὶ ἀκμὴ θέρες ἐθρή- 
»Ὲν αὐτόν. 

ΠΕΡῚ ΑΡΙΠΉΙΣΣΕΙΣ, 

Αρπήοτα. ϑυγάτηρ ᾿Εὐήνμ  γαμετὴ δὲ "1δ8" ἧς τὸ φίλων- 
δρον περιάδεται. διὺ κὶ ὁ μῦϑος λέγε 67; πονλα τε ἐ- 

κλαῦσεν, ὅτε ὑπὸ ᾿Απόνλωνος ἡρπάγη" ᾧ ὅτι αἴρεσιν ἔσχε Ὥγοε- 
λές ᾿Απόδλωνος ,) τὸν αὐτὴ συγγηράσαντα ϑνητὸν Ἴδαν " περὶ 
ὧν ὦ τῷ περὶ "1δ:ς: ἀρκύντως εἴρηται. δὲν 

ΕΕΡΙ ΡΣ Ὁ Κἷ;- ν 

“Μαρσύας, ἀγροῖκος ἣν. γίνεται δὲ ὅτος μεσικός. ἐμίση- 
σεν ̓ Αθηνὰ τὰς ἐὐυλές" ἐχ ὀλίγον γὼ ἐφηρδντο ΊΔ κάνλϑς. 

ἡ πηγὴ Ἴ εἰκόνα δεξα εδιὴ ἐλ ΤΌ συμβὰν ἐδίδαξεν. ὅτω ὃ ἐβῥιμ- 
δύων ΤΨΜ ἀυλῶν. ὁ Μαρσύας ὑφίσαται. φοροτάπτει ἂν τοὺς χεί- 
λεσιν ἀνελὼν ἀυ]ὺς ὃ ποιμίωδ . οἱ δ᾽ δον, φασι, σοία διωάμει» 
ᾧ ἄκοντος τῇ χρωμύε. τέχνίω ἃ Μαρσύας ἐνόμισεν Ἐ0) ἋΣ δύνα- 
μιν" καὶ χωρεὶ μδὺ Ἀ Μυσών" χωρεῖ δὲ κατὰ ᾿Απόνλωνος " λέ- 
γων, δδὲ ϑέλεν ΑΥΥ λοιπὸν 5 ἂν μὴ πλεονεκτήσῃ τὸ δαίμονος. 
ο ἐκείνη τὴ φιλονεικίᾳ νικᾶται" ᾧ τὸ δέρμα μ' ἃ ἧτταν ἐκ- 
δυεῆχι. ἔςι δὲ ᾧ ποτνμὸς ὦ», Φρυγίᾳ “Μαρσύας καλύμϑυ. ̓" 
δὲ Φρυγες, ὡς φασι, ΠΣ τὸ ῥεῦμα τ τοταμῆ ὁξ ΕῊε: 
τὸς ε) τῇ Μαρσύε. 

ἘῈ- 
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ΠΕΡῚ ΜΑΥΣΩΔΟΥ͂ ΤΟΥ ΚΑΡΟΣ. 

Δυτωλὸς, Καρίας γέγονε Τύραννος ᾿ ὃς ἐκτιτεν ἑαυτῷ τοῖς 
ον πολυχνάλωτον οὗ χωματί τὴνο ἃ ἢ λιμναζόσῃ ἈΙ- 

νη» ἔνδον κείμδοος τὸ ταάϑ. γράφεται δὲ Φ ὁ, Κασιχοὸς τφθυ, 
γα ἢ κτητιχός. γράφε τὰι δὲ ᾧ Καρὸς, ἵνα ἢ ἐθϑνιχὸς, τῇ Μυω- 
σωλῇ τὸ Καρύς. ὕτω δὲ καὶ αἱ Πυρα μίδες ϑαύματός εἰ εἰσιν ἀξίνα 
ὦν τὴ ᾿Αἰγύπτῳ ὉΠ ἐγ μὴν πολυανάλωτοι ἃ ἀυτχαι" ἄς τινὰς 
Χοιστίανοὶ κδὺ λέγομδι, Ἵ τὰ ὡρεία τὸ ᾿Ιωσήφ᾽ Ἔνυνες δ» 
τάφα: ὌΝ τινῶν ὧν ὅξι καὶ Ἧρ ρόδοτος. ὡς δὲ εἰχος τιν τὸς 
χρόνος τὸ Ἴωτηφ, ὦ τίω ἔξοδον τὸ Ἰσραὴλ, ἐποιήσαντο αὐ τὰς 
ταφυς βατιλέων οἱ ἜΝληνες. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΜΕΓΑ͂ΡΑΣ ΤΟΥ ἩΡΑΚΛΕΌΥΣ. 

Υ Ἐγάρα. Κρέοντος Θυγάτηρ βασιλέως Θηβῶν. Ἡραχλε 
[ὟΠ γημαμδίη ,) ἔδε τσαῦδδας- τρεὲς. ἩΗραχλέῳς δὲ -αλέντος 
Ἴ εἰς Κάξζερον », ἐχάκξε τῆς Ἣρ «χλείδας τύ]υς Λύχος. βασιλεὺς 
τηνι κα: κ Θηβῶν. Ἡρακλῆς δ᾽ ἀτὼω δυό δυο: ανεῖλεν ἐκεῖνον οἰὐ-- 
τὴ γιωωχκὶ ᾿ τέχνοις. Ἥρας δϑ χόλῳ εἰς μανίαν σωμελαὺ εἰς, 

διεχειδήτατα ῷ τὰς ϑρδδο . ὧν χάριν ἀνεῖλε τὲν Δύκον. διὸ 
ᾧ πεχνοραΐστις καταλ ὡ-ἶὖἶου, Δυχόφρονι. ὡς δέ τιῖες φασὶ. χ4ὶ 
τὴν ΝΟΥ ϑξων διεχ εἰϑίσα τὸ ̓ μένλων δὲ. φατὶ, ὦ τὸν οἰδελφιχον 
Ἰφικλέα διλϑέσϑαι τὰ ὅμοια, ἐχωλύϑη. φϑάσαντος ἐκεῖνα κν 
φύσιν θανεῖν. : ἴς 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ͂ ΜΕΛΑΙ'ΜΠΟΔΟΣ. 

Ελάμπου; ὃ μαντιχώτκτος ὁδελφος Βίχιτος “ ὀντίνὰ ὕτως 
γπυεαλογὅσιν»" ᾿Αμυθίονος, τῇ Κρηθεω:. τῇ ᾿ΑΙΟᾺΒ. τῷ 

Ἕλληνος, τὸ Διὸς "ἃ Δυείππης γίνεται Μελαάμτος : ὥς φησι 
Δρυχίας. κληθῆναι δέ φησιν. ὅτως .). διχ τὸ πχϑ το ἢ μητέρα 
ἐκ εἶναι αυτὸν εἰς σύνδενδρον τύπον; ὦ κἱαὸ τῷ ὑλίω τὸς ποϑδὰς 
μελανϑῆναι, διὰ τὸ Ἐὴ ἐτχίας, οὐ δὲ ταὶς χαλπιδέοις μεγάλαις 

᾿Ηοίχις Ἔτη ,»͵ς ἀρὰ Μελόμπυς φίλος ὧν τῷ ᾿Απόννωνι 9 
ἀποδημήσας ατελυτε «- δα Πολυφάτῃ. βὰν δὲ ἀυτώ ϑύοντις" 
δράκων ΠΡ ἠτε χατέφαγε Ὲ τὰ Πολυϑατα σεράποντη,. χαλε- 

πήνας δὲ ὁ δασιλὲυς ᾿ ἀποκτείνει ἢ δράχοντα. Μελάμσος 5 ἐχκε- 
»0ν με δ άττε" τὰ δὲ ἔκγονα ἀυτὰ ἐκτρέφει ἥ καχείνα περ Ὰ εἰ- 

χονταὰ τὸ ὦτα ἀυτὰ ἐνέτνευταν αὐτῷ τία) μαντιχήν . χλέττοντο, 
ΧΩ 
δ ἜΣΤΩ 
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δὲ Σ Μελάμποδα, τὸς βὺς τὰ ἸΙρίχλυ . ὦ συδληφϑέντα κ΄ 
ἰυτῶ, ἐπειδὴ τὸ σέγος ἔμενλεν ὅσον ὅπω πεσεῖοῦζ ὃ δικίας, κα- 
τανενοηχότα ὑπο μαντιχὴς» ῳ» ̓δεσιμωτηφίῳ κατε ὅμἦμον, εἰπεῖν τὴ 
ϑεραπυίνῃ τῷ ᾿Ιφίκλβ᾽ παρ᾽ ἧς Ἴφιχλος ἀαϑῶὼν τὸ Ὡρόῤῥημα 
αὐτός τε ἐπαλλάττεῖαι τὸ δεονδ, ὦ Μελάμποδα αἀἱὸ εοδ᾽ εἰς ἀπέ- 
λυσεν. ἐπίδθς αὐτῶ ῷ τοὶς βὰς. ἃς ἀφίχετο κλέψαι . ὅτος ὁ 
Μελάατε: ὀξέφηνε τὸ ὧὉ ᾿Αιγύπτῳ ἱερὰ τοὶς Ἕλλησιν; διὸ ὦ 
ἑεροφοίντις ἐλέγετο, ἀπερ ἐμιμήσαντο ᾿Ελληνες ἣν δὲ ΤῊΝ με- 
ταμορφϑμδύων . ὡς ἄυτος ὧν μαντομάγος .ν ὥκσστερ 4) ὁ Πρωτεύς. 
οἱ γὸ τοιῦτοι ἄνθρωποι. εἴ χον Φύσει τοιάυτην δύναμιν πάρεδρον 5 
ὥς: μετκμορφθοχ εἰς ὃ ἀν θέλωσιν" ὥστε μὴ γινώτκεοδι παρὰ 
ΤΡ ρος ἀυτὸς διαλεγομδύων. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜΕΛΕΑΎΤΡΟΥ. 

Ἐλέαγερος ιἱὸς ιΟμέως ἣν, ὃν τινά φασι περι ϑυόμδυον τὰ 
Καλυδωνίᾳ συὸς, κὶ ἀποδείραντα δᾶναι τίω αὐτὰ χεφα- 

λὴν ὦ τὸ δέρμα τὴ ἔρω! ιδη ᾿Δταλαντη “ ὦ γὸ κα αὐτὴ σωμεχυ- 
γήγησεν. οἱ δὲ Θεςίᾳ τοσῖδες, ΠΙλευρώνιο! δι ὄντες, μήτρωες δὲ 
Μελεάγρε , ὁ ὅδ: ϑεῦοι τὰ πρὸς μητρος. ἀγαναχτήταντες οαμ) τὰ 

) ᾿Ατχλάγτης ἀφείλοντο βίᾳ, 4, ἣν χρὴ ἐπεξζύλευον. ὁ δὲ 
μαϑων, τύἅτυς ἀπέκτεινεν" ἐφ᾽ ὁις ᾧ ἰὼ μητέρα λελύτοηχε. τῷ 
δὲ [Γλευρωνίων διὰ ταῦτα Καλυδωνίοις πολεμδντων. . ὁ Μελέα- 
γ}0- ὁξ αὐτὴς εν 5 σωωεμήχ,εε τοῖς ὦ Καλυδὼν συμτολί- 
ταῖς, ἀγανακτῶν ρος μητέρα καταρωιδοίω " πειὸ ϑεως δὲ ὕστε- 
ΡΟ τὴ γιωχικὶ Κλεοτάτρᾳ . απεσόξητεν ὧμ τὴς πόλεως τῆς 

Κυρῆτας . ὁἱ δε ἀν νεώτεροι «ροσιστο(ὅσι. 14) ὡς ἣ μήτ ἔτι 
μίωιωσα τῷ ιἰὼ Μελεάγρῳ , διὰ τὲς ἀδελφὺς τὸν «ἴα Μοι- 
ρὼν “)τῇ δοϑέντακ δαλὸν; ὅρον ὄντα Ἰὴς τῷ ιἱὰ ζωῆς, Χατέφλεξε. 

πελ 4 ήπαντο; δε «πυχ ῆμα αὐτῷ, μετκμεληθδεῖσα ἑχωτὴν χα- 
τέχαυτεν ἐπὶ τὴ τῷ παιδὸς πυρᾷ. αἱ ὅ᾽ τὸ Μελεάγρου ἀδελφοιὰ 
ὠἀπάυττως ϑρηνῆσιαι » εἰς ὀργεῖς 5) τὰς λεγομῆὺ ας μελεαγοίδας : 
μετεβλήϑησ ἜΝ δὲ Τεωγράφος λέγει ᾿ ὅτι», ὡ:; τὸ ΕἰΧΟς) τεσὶ 
μέρες Ἴὴς χῶραξ ἐμάχοντο Κυρῆτες οὶ, ᾿Απολοὶ " Φ' ὅτι Θέ- 
σὸς ᾿Αλϑαίας τατὴρ, Κυρήτων ἄρχων. ἐνϑερὶ ᾿Ομδέωξ. ἃ κρατῶν 
ΤΙ δυρῶνίΘυ.. καὶ ὡς πόλεμ Θ. τοῖς Θεγιάδαις γος ᾿᾽Ονέα χαὶ 
Μελέαγρον. 
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ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΜΕΔΟΎΣΗΣ. 

ΝΜ Φόρχεος καὶ Κητς συγ άτερ ἣν" ἥτις “ρος κάλν- 
λος τῇ ᾿Αϑιυνὰ ΠΝ. ᾿ΔΑϑυνὰ Γ τ Περσέα κατ᾽ υ))- 

τῆς ἔπεμψεν, ὑπσογράψασα ὦ υὑσολείξατα τότῳ τ ζωγραφίαις 
"αὐτὴν τίου ᾧ Το; γόνίω καλπυδϑοίω, μίαν σαν ἐκείνων, περὶ πόλιν 
τῆς Σάμμ Δεικτῆριον χληθασαν, ἀπὸ τὸ ὁ πολον ἢ. Ἡἢ τυῦτα 
αὐτῶ. ἕλϑων δὲ περὶ τὸς Φορχίδας 5 “ρῶτον τίω! τε [Ἰεφριδω, 

; τίω ᾿ἕνυω, τὰ δὲ ΠΤ Ἀᾳ) τίω Ἐμνυω, τὰς ὧν δνετὴς γραῦς. ἰδελφας ε οργνόνων, 

ἔλαβε παρ᾽ αὐτῶν δ ἕνα ὀφδαλμον; χ᾽ τὸν ἔγαὰ δόντα; Ὁ μόνον 
εἶχον κατ᾽ ἀμοιβήν " χαλ ὃ (ρλθσῆοθι σμτοὶς ταῦτα ἔδωχεν . ἕως 
ὠδηήγητὸν συμ τὸν εἰς Νύμφας" καὶ λαξζὼν τὰ πτέρωτη Τῇ Νυμφὼν 

ἢ "- νξ ᾿ Ν 1 ᾿ , -Ὁ 

πέδιλα. Φ χιοσύβιον, ἤτοι πῆραν. Φ χυβωτὸν, καὶ Ἴω κιωέαν τὰ 
ΑΙ δε," δ. χὰρ 0 Μ8 ΕΠ ΠΕ 11 ἄρπίω., ἔχων ς-“ τὴς 
᾿Αϑηνὰς χάτοπτρον, πετόμδι Θυ ἤλϑεν ἐπὶ τος Γοργόνας ἐπ᾽ 
Φ γ7 

Ωχεαϑοὸν ὅσας ,χὗρ πόλιν ᾿Ιβηείας Ὦ Ταρτησσόν" αἴτινες δραχον- 
τιφολίδας εἰ χ ον. κεφαλὰς συὼν, Μεγ λὲς ὀδόντας 5 χεῖρας χαλ- 
κἃς καὶ πτέρυγας 9. αἷς ἐπέτοντο. ὅτω γὃν πετύρδυΘ., ἐπ᾽ αὐτὰς 
δὲ ν ὦ χοιμωρδύας ἑυοων., χαρατομει τίω Μέδυσαν, ὧὐ τῷ 

[ ᾿ ᾽ λ 37 ἢ 

χατόπτρῳ βλέπων, καὶ γος αὐ 7ἔῆν " ἢ γὸ ἀπελιϑωϑη; ταυτίω 
ἔδων. αἱ δὲ λοιποὶ αἱ τὴς οδ ελφαὶ ϑρῆνον μδν ἐκώλυον, ἐκ ΤΩ 
πονλῶν ὀφιωδὼν ἀυτῶν χεφαλὼν ὠκμπέμπεσυα συφαγ μόν 3 δ 

9 Ὦ ἔ ᾿ ᾿ διύους 2 ’ 

ὧνπερ Α ἡνῷ » ἃς Τηνδαῦον 9 τον αὐ λητίχον καλπεῦηον πολυκε- 

φαλον ξυρε γόμον. ΤΠερστόὺς δὲ τὴ τύρᾳ τω κεφαλίαλ ϑεῖς. χα 
Ὁ νώτων φέρων αὐτίω), ἐπορέυετο. τὰ δὲ 2 Νυμφῶν πέδιλα ὦ 

ΑῚ 

 “Αδὲ χιωὴν Ἑρμῆς παῤ ἀυ]δ λαβων.. τοῖς ἰὰ ίοις δεσπόταις 
παρέδωκε Ἰ δὲ κεφαλίω ᾽  οργόνθυ. Περσόυς παρέεγε τῇ ̓ Α- 

δ ηνᾶ. ἡ δὲ Ὡγὸ; τὸ μέσον Ζ ἰδίας οἰ] ἰδος ταύτίω ἐνέπηξεν " 
ὁι δέφασν. ἐπὶ τῷ χόσμΒ, ὃ δὲ τὸ ςἤθος εἶχε. ταὐτίω ἐνές- 
πηΐξεν" ὅϑεν ἀπὸ ᾽ Γοργόνθυ χα) ὁ ἐσ Ὁ 6. ἐκεὶ ὃ Αἰϑηνᾶς 
χύσμθ., γοργόνιον ἐκληήϑη. 

ΠΕΡῚ ΜΕΜΝΟΝΟΣ. 

᾿ Μέμνων ᾿Α,ϑίοψ, περιαδεταλ᾽ χα) δόοχεὶ διοὶ τὸ ἐφσινὴν, 5 
Ἡ μέρας εἶναι υἷός" ὡς δὲ καὶ Τιϑωνδ ἣν ὕἱος .ν. ὦ ὡς δξ 

᾿Αϑγέόπων ἐτιχϑρὴ ἥσων ἤλϑεν εἰς ὙΤροίν, χ; ὡς ᾿Αχινλόυς αὐτὸν 
κατῤρεψε Ἀραώτεξι ὡς ἀνθ τά τδυον τοὶς ᾿Αχρμοῖς. τοὶς ἱστορᾶσι τεθρύλ- 
λητὰ" ὅτι δὲ ὃ τοι δ τς Μέμνων κ᾿ τὴν χαλοὸν ἀνεῖλε Νεςοοίδίω 
᾿Αγίλοχον, ἡ ἱσοοάα δηλοῖ. ΠΕ- 
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ΠΕΡ’ ΜΕΝΟΙΚΕΏΣ. 

Ἐγοιχεὺς. Κρέοντος σῆρχεν ιἷος βασι λέω: Θηβὼν. δἶἾμος, 
Φ ἰδίας πατοίδος ΤΜ Θηξζὼν πολεμυμένης πο Τ ἑπτὰ 

στρατηγῶν. ἐρχρησμώδησε Τειρεσίας ὃ μάντις, παρ᾽ αὐτὰ παύ- 

σειν Ὁ πόλεμον, ᾧ ἔσεοσζ αὐτοῖς γνἱκίω, εἰ τὸ βατιλικδ γένως 
ΜΝ ᾿ ͵ Ε ΤῊΝ ἐῈ ᾿ ᾿ 

Ξ οὐτοχ ϑόνων Ἢ αγαδοϑέντων ὧκ ΤἿΜἹ ὀδόντων τῷ δράκοντίς τις 

ἕυυτον δὼ «ρὸς ἀναίρεσιν.» δίχα τῷ πατρὸς ἀυτὰ Κρέοντος. ἐχω- 
τὸν σφάξας ἀπὸ ἴ τειχῶν πέτίωκε, αὶ ὃ πόλεμον ἔπαυτεν. 

ΠΕΡῚ ΜΕΡΟΠΗΣ ΚΑΊ ΚΛΑΙΟΘΗῬΡΑΣ. 

Ερότη αὶ ΚΆκχιοῦηρα θυγατέρες ἹΠανδαρέμ ἦσαν. μυϑ'έυογταλ 
δὲ ἑρπαγῆνα ἀένναις,, διὰ τὸ ὁπωσὃν ἀφανές " ᾿Ερινγύσι 

δὲ παραδοθῆναι ἐμφιπολέυειν. 

ΠΕΡῚ ΜΕΤΑΒΟΥ. 

Εταβος, ιἱὸς ᾿Αλήίξωντος. λέμετω δὲ τὸν Ἡρακλέα ἐπὶ 
᾿ τὸς Τηρυόνε βὲς «ἀπιόντα. ξενιοδιῆναι ατὖοα' ᾿Αλύξαντι, κα 

τότε ϑυνηϑῆνα, τὸ παιδίον. ᾧ διὰ τῦτο Μέταζον "Ὀγροσαγορευθῆ» 
, ἦ ᾿ Ὁ -“ ῇ ΕΣ 

φι., ἐπεὶ μὶ) τὸς βὲς τὸ Τηρυόνε Ἰε. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΜΗΔΕΙ͂ΑΣ. 

Ηδενα. ἡ θυγάτηρ ᾿Αἥτῃ. ἀφεῖσα τὴν ᾿Αττικοὶ, ἀπῆρεν 
᾿ ͵ “ Ν 3..:. δ᾽. ὦ εἰς Κολχῆς 5 ὁπ ᾧ τῇ χώρᾳ ΔΜ Μήδων τὸ ἀπ᾽ οὐτὴς 

δέδωχε κληθῆναι. διὰ τὸ τὸν ᾿Αιγέα φέυγειν,, ὅτε Ἀυγμρὰ φάρ- 
Ὁ .4.»“Ὁ »" ᾽κ ὔ “ ᾿ ᾿ ᾽ λ ΄ 

μαχὰ τῷ αὐτὸ ιἰὼ Θησεῖ ἐβυλέυσατο" ὅϑεν. φασὶν. ἀπὸ τάυ- 
-- τῷ Σ [ν] Ψ ε “Φ ᾿ τὴς. ὁἱὰ σοφὴς Φαρμακθργϑδ. ἔτι οἱ Νίηδοι πολυφάρμαχοί εἰσι. 

τῷ ὄντι δὲ ἐὙ͵ ἑκῦσα, ἐδὲ δι᾿ αἰδῶ. ὡς τινες, ἀννὰ πορὸς β'αν 
͵ Ν « Π τῷ 

ἔλιπε τὰς ᾿Αϑήνας, διωχϑῶσα σο- τῇ ̓ Αμγνέως, διότι τῴ ᾽᾿Α΄- 
Ἴ Ὁ ΨΜ » 7 

γείδη Θησεῖ. ὡς εἴρηται. ἐπεβώλευσε' χερασαμδύη Θανάσιμα φάρ- 
μακα. ὁπηνίκα ἐκεῖνος ἐκ Τροιζῆνος “χρόνιος ἐλθων μετὰ τὰ Ζί- 

᾿ .-» Ἂ εἰ « ε Ν ᾽ φῇς. ἃ Τ᾽ πεδίλων ' πατρικῶν, ἃ καὶ ὁ Δυκόφρων ἱπορεξ. ἔνε- 
’ ᾿ ως ὃ ἮΝ ἢ " Ἴ ο Ἁ λ 

φανίοϑη μὴν ἀγνοῦντι τῷ πατοὶ ᾿Αιγεὶ ποὺς χαλὸς χαὶ πορέπων 
ΕῚ ͵ ᾿] γ Ἁ ἃς 18 ε ᾿ , ᾿ [, 

εἰς βασίλείαν, μικρὰ δὲ ἂν λαθὼν ὑσὸ ὃ Μηδείας ἀτώλετο, 
᾿ ᾿ ᾿ Ὶ ι ν -ϑ » ; 8. 

εἰ μὴ ὁ πατὴρ γνωδήσας τὸν ἔκ πονλλὰδ ἐπὶ διαδοχὴ ὃ (ασιλείας 
ἤ Νν Ἅ Ν ΄ « ᾽ ποδόμδιον παῖδα “ἰδιεσώσατο. ᾧ ὃ διαδεξόμἬηον ἑυρηκως, ἀπώ- 

͵ [Ὶ ᾽. Ὗ .᾿, Π 

σάτο τίυ) Μήδειδν., ἣν διὸ ἔρωτα παιδοποιΐας ἐπεισηγμάγετο. 
Α [ ) ΕΣ ᾿ Μ 

Φασὶ δὲ οὐτίω δυματέυσαταν οὐ Μήδοις, ᾧ ἐπικρυκ τοιλύϊω 
οο τὴν 
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τὴν ὄψι». ὁπηνίκα “Ὀγροέρχ οιτο ; καταδεῖξαι πὸ ϑηλὺς ΤΟΛΟ τε τὰς 
ἐκ. ὦ ὧὦ ταῖς φγούδοις κατηρεφεῖς . τος σχκεπάσμασιν. λέ- 
γεται δὲ ὸ ὅτι πάντχς. τὲς φαρμαχϑργὲς υὑσερήκοντισεν ἡ Μή- 
δέω " διὸ καὶ ἐμυϑέυϑη ὡς ἀφέψεσα τὲς φγεσιβυτέρυς - γέως 
ἐποίεε" ἐλύετο οἷ τοιδτο" ἢ Μήδεια ἀνθ. τι “Ὁρώτη ἕυρε δὺ- 
γάμδυον ᾧ λευκὰς ποιῆσωωμ τος τοίχας ὦ μέλανας" τὲς ὃν χαί- 
βοντοις.» ἐχ τὸ πολιὰς ἔχειν 9 μέλανας. “τοίχα: ἐτοίεε φαίνεονζ - 
πυφίαν ὃν ρῶτὴ Μήδεια ὀξεῦρεν" ἐπέει ἴα δὲ τὲς βόλορδυες ἐκ 
ὧν τῷ «οροφανεῖ 5. ἴνα μή τὶς μάϑῃ ΤῸ ἰατρῶν “ ὄγομα δὲ ἣν 
τῷ “πράγματι, παρέ: ἡσις. οἱ γὃν ἄνϑρωτοι ταὶς πυριάσεσιν 
ἐγίνοντο κυφότεροι 5 καὶ ὑγιιεινότεροι. ὧκ δὴ τότε ». ὁρῶντες ἢ πα- 
ρϑι σι ΚΕΌῊ , "λέβητας κ ἐδόλις ὦ σπὺρ, ἐνόμισαν ὡς ἔψει τὰς ἐν- 
ϑρώπος. ὁ δὲ ΤΙελίας., ὅν φασιν σο τῆς ἑψήσεω: ᾧ Μηδείας 
πλότῶσαι. ἄνθρωπο γέρων ᾧ αοϑενὴς ὧν, πυοίᾳ χρώμδυΘ., 
ἐτελέυτησεν.. 

ΤΙΕΡΙ ΤΟΥ͂ ΜΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΝΟΥ͂Σ. 

Ι͂δας.. βασιλεὺς ὧν ,Φρυγήΐας, πλυσιώτατος 9 Φιλάργυρος ᾧ 
χρυσομανής τις γέγονεν, ὡς τὸ ἔργον ἐδήλωτεν" ἤυξατο 

Ἀ γὺ τοὺς Θεοῖς... ὡς φασιν; ᾧ ἐὰν Ε ἡται ἢ χειεὶ, ἢ ςόματι, 
ἵνα “χρυσὸς ϑδύηται. εἰσηχόοϑη ἂν ὅτος" καὶ ὃ ἐὰν ἥψατο ». Χρὺ- 
σὸς ἐγένετο" ΓΝ ὅτω πάντα εἣο ἢ ἣν αὐτῷ χιυσός. φαγεῖν δὲ μὴ 
διυάμϑνος », ἀτώλετο" καὶ γὸ ἣ τροφὴ ἡ διδομδιη αὐτῷ διὰ 12 ςό- 
ματος , ἐπεχρυσἕτο" ἐφθάρη ὃν τῷ λιμῷ. ἱσορῶσι ΤΣ τινὲς 
ὅτι χρησμὸν λαβων, ἔζησεν" ἣν δὲ ὁ χρῆσιμος, διελάσαι ἄρμα- 
Τὰ 5 ὅπ ἂν ἐπιχεϑῇ. τὸ ἄρμα στῆναι, χαλ κτίσαλ τοόλιν" ἀ 
ἐποίησεν ὅτως» καὶ χτίζει ἢ Σ ᾿Αγχυραν ἡ Γαλατίας" ἀγκχυρα γὃ 
σιδήθκον πλοίϑ ποτα μίε ἐπέοχε τὸ ἄρμα ἥὸ ἔςησε δ Μίδι" ὯΝ 
ὅτως ἐκτίοϑη Ἵ πόλις. [ο ἐκλήθη" Αγκυρα. ἐλέγετο, 5 καὶ τα- 
ροιμιωδὼς ἐπὶ τὸ Μίδυ; ὅτι ον ἔσχεν ὦτα». δια τὸ τὸ ἔχειν τολ- 
λὲς ὠτακυτὺς, ὡς πάντα ἔχειν γυώσκειν τὰ ὦ τῇ κα αὐτὸ 
χώρᾳ λεγόμδυά σευ δ “«ραττόμνα . ἢ ὅτι κύμίω Φρυγίας χα- 
τέο εν 9 ἥτις Ὧτκ νυ ἐλέγετο. οἱ δέ Φασιν ὅτι ψέξας, ποτὲ τον 
Διόνυσον ὁ Μίδας, μετεξ Ἀήϑη εἰς ὄνον" ἢ ὅτι τὲς τὸ Διονύσε 

παριόντας ἠδίκησε" διὸ ὁργ 109 εἰς δ θεὸς 9 ὦτοε ὃν αὐτῷ περαὴ- 

ψεν" οἱ ἢ » ὅτι ὧτχ μεγάλα φύσει εἶχε' λέγεται ὅν ἡ παροι- 
μίᾳγ ἐπὶ ΤὌ μηδὲν Ἀαγϑανόντων. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡΙ ΤΗ͂Σ ΤΟΥ ΜΙΘΡΟΥ ΚΟΛΑΣΕΟΣ. 

“Μίϑρας νομίζεται αὖϑαὶ Πέρσαις τῇ ὁ ἥλιος" ᾧ ϑυσιά. 
υσιν αὐτῷ πονλὰς θυσίας, , ᾧ τελῦσί τύὰς τελετὸς εἰς 

«ὐτόν. ἐδεὶς δὲ δυναται εἰς αὐτὸν τελεοϑ ἢναλ» εἰ μὴ πορότερον διὰ 
5 βαϑμὼν πασὼν Τ κολάσεων παρέλθοι, καὶ δείξοι τινὰ ἀπαϑὴ 
ὦ ὅσιον. βαϑμοὶ δέ εἰσι κολάτεων , ὃ μδὺ ἀριϑι μὸν ὀγδοήκον- 
πα, ἔχοντες δὲ ὑπόβατιν ᾧ ἀνάξζασιν - χολάζονται γὸ πορῶτον 
τὸς ἐλαφροτέρας 5 εἴτα τὰς δραστιχωτέρας " καὶ ΕΙ Ὁ ὅτως μῖὶ τὸ πα- 
ρελϑεν διὰ. πασῶν ΤῊ χολάσεων, τῦτε τελεῖται ὁ τελύμϑιηος. αἱ 
53.) χολάτσεις εἰσὶν τοιαῦται" «ρότερον ἐλίμωττον αὐτὰς τὰς τε- 
λεμδόως ἐπὶ πεντήχοντα ἡμέρας εἰ τύχοι" ὦτα εἰ Ἦγε χαρτερι- 
κὼς,, ἑτοῖίϑν οὐτὸν διανηξαο ἐπὶ ποδὸς. ἡμέρας ὕδωρ " εἶτα εἰς 
τὸ πὺρ ἐμβαλεῖν ἑαυτόν" ἔπωτα πάλιν εἰς χιόνα ποῦσαι εἴκο- 
σιν ἡμέρας “ εἶτα ἐποίαν αὐτὸν πάλιν ξειϑῆναι ἐπὶ δίο ἡμέρας . 
εἶτα οὖ ἐρήμῳ: διατηθϑῆναι χα) ἀσιτῆσαι" καὶ ἀδλα τινὰ ἄχρις ὃς, 
ὡς εἰπωιδυ. τὸς ὀγδοήχοντχα χολάσεις παρέλϑοι - ᾧ εἰ ὁ τελϑ- 
μῆοος χαρτερὼν ἐφαίνετο 5. τότε: Ἄοιπον ὁ. τελόμδυος ἐτελεῦ το τὰ τε- 
Δεώτατκ -. 

ΠΈΡΙ ΜΙΓΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΤΩΝΙΑΎΡΓΟΥ. 
᾿ -Ά ὲ ᾿ δ: δ μ 4 ΠΊ λων ὁ Κροτωνιάτης. ἐπιφανέτατος ᾧ βωμαλεώτατος ἀθλη- 

τω εἰ ἌΝ], ὄν 48 » ͵ »“ 

. τῆς. ἣν ἡ ὃς καὶ (ὃν ἄρας οὖ μέσῳ: ϑεάτρῳ ποτὲ... ὑστερον ἣ :" ῃ Ἂ , Ἶ γν το «8 ΄ «9 ἢ Γ᾿ τὸν αὑτὸν ἐδϑοινήσατο γ- Σ (υϑοίναν. Ἡρακλέα τῶτό γε ἀ»- 
ς Υ͂ ᾿ ἤδως "» ἤ ε δειστίμδυθ.. μέμνηται αὐτὸ Θεόκριτος... ἢ ̓ Αδιποτέλης 5 ὃν 

΄. 9 Ἁ Ν ΕΣ Ὁ Φ ᾽ .ὉΦ «Φ, πολύφαγον φησι καὶ ἀνδρεῖον. αἀνδλα τὰ μὴδ τῆς ζωῆς δὐκλεὴ τῷ Φ λ δε τὸν ἢ ἌΝ Ι ᾽," π᾿ δὰ δε ᾽ 2)" ς ἤ εἰγδρῦς.. τὸ ὅ᾽ αὐδε θάνατον' οἰκτιττα ἐλϑων γὃ εἰς ὁρος» ᾧ ἕυρων . ᾿ 3 1 (Ν »- “ὦ τινας δένδρον ο( ἔζοντας... σφῆνα. δὲ βάνκλοντας οὐ μέσῳ τῷ ξύλῳ. 
ϑέλων. αὐτὸς. ἐχβαχεν ὃ σφῆνα, ,. οὐ τῷ ᾧ οἴκείας ῥώμης πειο ο » Γ Ο'᾽ «ἢ ᾿ -«" ᾿ “ ΠῚ ρβὰοσζ.. ἀπεσφηνώθη τῷ δένδρῳ τὰς χεῖρας. ὦ ὅτω σφιγκτῷ θα- ἢ 

’ Ν χάτῳ Σ᾿ βίον μετήνναξεν.. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΜΙΝΩΟΣ -:.: 

Κ᾽ Μίνως λέγεται ιἷος τῇ Διός" ἀφ᾽ ὃ καὶ Ἐ γομκοϑετιχίαὶ 
ἐδέξατο" νομοθέτης γὸ καὶ βασιλεὺς ἐγένετο Κρήτης " ὃς 

«ορῶτος ἢ γῆσον ὀϊξημέρωσε νόμοις" καὶ πολιτείωις, ᾧ πόλεων συ-- 
γοιχισμοῖς. μῷ ταῦτα 5. ϑαλαττοχρατήσας. καὶ Κάρας ᾧ Φοίνι- 
καρ: τὰς τότε ῃτ τοῖς». ἐξελάσας ,: πασῶν, Δ] νήσων ἐχράτησε" διὸ 

ῶο. 2. χα): 
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19). Μρνωΐδας τος Κυχλέδας λέγεσι. ἐκράτησε ᾿ Χ6) Σιχελίας: 
ἐἰυτὴς ὕσερον , οὐ ἣ ῶ τέθνηκε " τὰ δὲ ὁτὰ αὐτῷ μετεχομίοϑη 
οὖ Κρήτη. τος ἐγέννησε Δευχαλέωνω " δε ὃ ν ᾿Ιδομδυεὺς ὁ χῦ 
Τροίας σρατίυσας.. κατο μυϑολογίν ἄδυθ Μύγω;; ἃ ὁ ὁ ἀδεὰ- 
φὸς οὐὐτἣ Ῥαδάμανθυς . κριταὶ Τῶ τ “Δὸν δο τὸ πατρὸς ον)- 
τῶν Διὸς κατεκτήσαντο. λέγε: δὲ χῷῳ ἀυτὸς ὁ 1 λάτων «δὶ τό- 
ΤΩ 5 ὅτι τὔτυ: ὠπονδανόν τος ἐχιὶ δέχεται σκότος. ἀνλα. αἱ Μα- 
κάρων. γῆσοι. ᾧ τὸ ᾿Ηλύξιον πεδίον. ! 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ. ΜΟΡΜΟΥ͂Σ. 

ΓΟρμω, ΧΡ τὰς μυϑολόγνες . δαιμόνιόν τι ἄγριόν ὅει χῷ) 
ἐχπληχτιχον. ὃ. τὸ βρέφη- δεδεττεται " Φ ὁ Κωμιχος. δὲ 

τὸ ϑηοριῶδες ἐκδεικνύρδυ θυ, μορμὼ τῇ ὐράσ' σος Φητσίν " ὡς εὐ ΤῈρ 
εἶπεν» ὦ τὸ ϑράσες. ἢ τάδ" μορμόνος ὁ σῆς: “9 Ἶ μορ- 
μὼ Φ ἋῈ Γοργόνα, ἣν εἶχεν ὃ Δάμαχίθν. ἐπίσημον. ὅτῳ, ὄγκελες 
γον τὸ ἐκφόβητρον ) κ᾽ ταὶ Ὡροσωτεῖα . αἰσχρὰ, μορμολύκεια" ἀφ. 
Ἂ τραγίκᾷ ᾧ χωμικα χαὶ οὐ. ᾿Δμφιαράῳ, οφ᾽ δ᾽ χωμωδικον μορ-. 
μολύκειον. ἔγνων. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΜΟΛΙΟΝΙ͂ ΔΩΝ 

Ὑγὴ τίς ἣν τὗδῦ τὴν Θρωκζω Μολιόνη καλϑρδύη 5 ἥτις ἔσχε: 
δύο υἱὰς . τῦχ' ἕνα “Ὥχττον τ: τὸν ἕτερον ᾿Εφιάλτιν. ὅτοιν χατ᾽᾿ 

ἐνιαυτὸν ἠυξαάνοντθ 5 ἣν μδν τὸ μῆκθο.. πῆχιω ἕνα" κὺ δὲ. τὸ 
πλάτος, απ θαμὴν μίαν. γεγόνασι 5 ὅτοι ὑβοις αἷς, κὶ σερήφα- 
»0,"  τοσϑ το» ἐφυβεισων. ὥξτε βολέυσιεχ αἰγτάραι τοὶς. ϑρανίοις 
Θεοῖς. τίω ὃν “Οὐταν τῷ ᾿Αϑὼ. ἐβυλόύσωντο, ἐπιθεῖναι 5. ᾿ὴ δι΄ 
αὑτῶν ανελ δ εν εἰς Σ ἕρανόν. ἡ δὲ Ὄοτα, καὶ ὁ Αϑωςν δυο δρῃ 
εἰσὶ Ἰ ϑ Σ Θρῴκίω. ὁ ὁ ἂν Ζεὺς ὀθβιοθνεῦε, κὶ κερθωνον. ἐπαφεὶς ᾽ ἐχε- 
ράυνωτεν ἀυτὸς, "ἢ ἀτώλοντ. ἣν ὃι «ρότερον χὗξδὲ τῆς κεραυνώσεω 

αὐτῷ} χρήσιμος δοθεὶς τὴ μητοὶ ἀυτῶν, ὅτι διὰ τίω ψερίφας 
γί ἀυτῶν κεραυνωϑήσοντοι.. 

ΠΕΡῚ ΤτῶΝ ΜΟΙΡΩ͂Ν. 

ΟΥρα χα) ὁ Ζεύς. ὡς φασι", δι διὰ τὸ μὴ ὁρωμένη “δ᾽ια-- 
γέμησις τὸ ΤΨ  ἐτιβανλομένων ἑκάττῳ. ἐντεῦθεν δὴ 

ἀἾΝ ων μερίδων. μοιρῶν ὠνομασιμδύων. σα δέ ὅξιν» ὴ ἄϊτθυ ἐ 
ἄγνωςΘ. ἀιτίᾳ Ἷμ γινομένων. ἐμφαίνεται δὲ νιῶ ἡ Ἷ κι μές 
,0-. ἐδηλία, ἢ» ὡς. ἐ! πορεσ(ύτεροι, «ἡ οἰεὲ ὅσα. εἱμαρμένη. ἡ ἄρ 

κα 
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καδ' ἣν μεμοίραται! ᾿ὶ σιμεί ηπ ται πάντα ὧν τῶξε: «οἰχεία μὴ 
ἔχον τῦς πέρας, γηόρῆοα . ἅπερ ὴ “ὡρώτη συϑλαβὴ αὐξιέχ εἰ. Χχα-- 
ϑάτσερ (4) ὧν τῴ εἰρμῷ ἀγάγχὴ δέ ὅδιν; ἣν ἀξ, Ἀ) :ἧς πδξ- 
γενέ ἐκ ἔστιν" ἢ ἐφ ἣν πάντα ἃ ἀν γἥρηται, τὴν: οἰναγ γὴν 
λαμβωνε!. χατ᾽ ἀΐλον δὲ τρόπον. τρεὺς Μοῖραι παρεισάγονται., 
Ὁ τὸ τρι0 50) τῷ “ρόνῳ᾽ ΓᾺ Κλωθὼ ιδὸ ὠνόματσα μία» ἀπὸ τὸ 
κλώτε; ἔρ)ὼν ἐοικέναι τὶ γυορμδοα, , ἄγδδλων ἀἄνλοὶς ἐμπιπτόντων. 
καθὸ ᾧ γήθειν. οἰ τὸν Ω φρεσβύτα τοι διχτυπέσιν ς ἀνλίω δὲ Δά- 
χιεσιν» ἀπὸ τῷ τῇ χτ κλήρος λήξε; τὰ ἀποδιδόμδια ἑ ἑχώτῳ τροτ- 
εοικέρι Ατροπθυ. δὲ ἡ τολτη διοὶ τὺ ἰτρέπτως ἔχειν τὰ χώτ᾽ 
αὐτὴν διατε τοι). οδύα, ἡ δ᾽ ἀυτῶν δύναμις οἰκείω: ἂν δόξαι Ἐ τομῶν 
“ὩΡοΤηγ ορ(ὧν τυγχιάνειν. ἄυτη δέ ὄσι καὶ ᾿Αδρέκεια : ἤτον: θοαὶ 
τὸ ἀφδυκ τὸς ἐ ἀναπόδρας Θ. ε ει ὠνομμαισ' μένη" ἢ παρὸ τὺ ἀεὶ δρὰ» 
τὰ χατ᾽ αὐτὴν... ὡσανεὶ οἰτιδρύσεα ὅσα, ἢ τῷ σερητικὅ μορίς γὺ» 

τὸ πολύ. ἐπιδηλδϑυτος ἵ ω: ἄξυλο; ὑλη᾽ πολυδράστεια γδρ ὅδι. 
Νέμεσις δὲ, ἐπὸ. ᾽ γεμέσεως Ὡροτηγορέυϑη" "Ὄτις ὃ . ἀπὸ τῇ 
λαν»θαΐνεν ὀτισιθεν , ἃ τοῦδοτηρῶν τὰ Ὡραττορμῖοα ὑφ᾽ ἡμδμι. 
κολάζει» τὰ χολάσεως ἀξια.. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΜΌΥΣΩ Ν., 

Ἂς Μύσας ο Ζεὺς ὧκ Μνημοσύνης »δυνῆσαι λέγεται . ἐγ» 
νέα, νὐκτὰς συγκαϑέυδων ἰυτὴ ὦ» ἹΜερίᾳ" αἱ γδυννδεῖσαν 

μὴν ὧὺ Πιροίῳ 5. «θα τὸν Ἑλιχῶγα χορέυεσι -. ᾧ ὃ ἀυτῶν τας 
τέρα γεραίρεσιν. ὁ Ζεὺς δὲ οἰυτοὶς ἐγέννησεν" ἐπειδὴ καὶ Ψ χθ 
ταιδεέλῃ μαθημάτων εἰσἩ)»η τὴς ἐγένετο: », ἃ, δὴ ὦ ἐκ μελέτης ῷ 
χατοχὺς γα χαμιβάνευδί πέφυχε. "ἃ εἰς αἀγαγνκαλύτο τὰ γος τὸ ζὴν 
Ἐυ ὄντα. καλᾶνται 5. Μϑσαι, ἀπο.  μώφσεως, ὄ ὅξι ζητήσεως » 

τὸ ὡπὸ πάντων, ἢ Ὁ πλεόνων, ζ] χ᾽ ἢ ; α΄δα τὸ αἷδε 
πονλὼν ζητεῖν ἢ ἂ πολυραγ, μονεῖν . ὦ παν τὰ. εἰνδι οίσκειν τῇ: 
ἑχυτὼν οἰγεχμνοίᾳ. "ἐννέα δ᾽ εἰσὶ, διὰ τὴ τετραγώγας ὥς φησί Τίξ9 
ᾷ ζ τὰς «ροσήχοντας ἀυτοαῖς ἀτοτελ ε»" τοιῦτος γάρ ὅδιν δ 
ΤΩ ἐγγέα ἀφεδ μος. σττ᾽ ἄμδυθ» ἰὴ τὸ ἐφ᾽ ἑχωτὺν οἡδυνῶοζ, κα) 
χὸ τ Φρώτη ἀπὸ Ω τελεεότητος κατά τινὰς μετέχ εἰν δοκὃν ἐ- 
ἀδμδ᾽ ἢ ὅτι τετρ αγωνίθι. καὶ στέρεῦς δ ἐγνατός ὅσην ἀφ μος ν. 
τοιαῦτῶι δὲ ᾧ αἱ γϑωτ εις» διότι ὁ ἐννέα. τονλώχις πονλλά ὅσιν" 
ὁ Ίεία γὼ ἐφιϑιμὸς, ἀρχὴ ἘΡΟΥΝΕΝ ὁ ᾽ ἐνγέω τοῖς τρεὶς 9 ἤγι8ν 
πον)λλίχις τοῖλλεί᾽ κἂν ἡ καϑολϑ γνῶσις μονοειδής ὅδ, ὦ ἁπλῆ" 
ἀν ὃν τοὺς Ἀ7 μέρος περιγνώσεσί τε ᾧ ἰφδυρέτεσιν.» εἰς ἄπει: 

(9). 
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(0» παρεχτείγεταλ᾽ οἱ γἡ ὦ ἀνθρώποις γνώσεις » ἀμυδραΐ τε χαὶ 
μετειχώταται! ,, ἀ ὅχ δια ΤΑΝ τὼ ϑεῶ, ἐγιχΐᾳ, τε καὶ ὁλόχληρος.. 
γδυνώνται δὲ αὐ παρ ἡμὶν. αὗται γνώσεις, αἱ Μᾶσαι, ῳ τὴ [Π{ε- 
Εἶχα. τῷ τῷ Διὸς, ἤγ» τῷ τοῦς, οἰχητηφίω, τῴ αἷδὶ Ἶ κεφαλίω 
ἡλδι! τόπῳ" ἔνϑα τὸ πίονα καὶ πιμελῇ. ὲ ἰγχινόσττοιτοι ῥέασι τ 
τὸ Διὸς ἐννέα νύκτας. μιγέντος τῇ Μίνημοσύνη " τατέςσι! τῦ γοὸς 
πονλάχις ἀγατσολήσαντος, χα). ̓ βυνημονέυσιαντο: ΠῚ ἀἰγέγνωκε... γεν- 
γηδεῖσαι δ᾽ αἱ γλώσεις ὧν τῇ τοιἀυτῃ᾽ Πιερία ἡ ὦ τῷ Ἑλικῶνε 
χορέυασι,, τὸν αἀυτῶν πατέρα Δᾷ ἱμνᾶσοαλ" τϑτέςιν ἐγ γραφεῖσοι 
τας βίβλοις: ἑλίοσονται. κα αὐξαφέρονται. “πανταχϑ:. δίκίω χο- 
ρεέας 5 κηρύττεσωι τὸν ἀυτὸς τλνν σον ον» γὃν. ὅτω. τὸ 18 γνοὺς 0(-- 
χη Τήριον 9. τ δύναταί τις καλῶν" τὰς ΟΣ βίβλυς. ἀ Ἑλικὼ-. 
νὰ. τ οἷς κῷθαχορέυσσιν οἱ Μᾶῦσαι, γνώσεις. 14) τὰ αισυγγράμ- 
ματα. ἀν Εὐμηλθο. ,ὅ). ὁ Κοῤθιθὸ: τρεῖς. φησιν τῇ τὰς Μέ-. 
σὰς. κ᾽ θυγατέρας. ̓ Απόνλωνθ... Κηγφισὃν .. ᾿Απολλωνίδα. Ἢ Βαρὰ- 
«ϑενίδα.. ᾿Αρατος 5. ὦ τὴ πέμπτη. ΤΙ. ̓Αςραχῶνγ'. τέόσαρας λές. 
εν, ἔδιος: τὸ ἀιθέρθ., ὼ Πλυσίας γύμφης " ̓Αρχὴν. Μελέτην,. 
Θελξιυόΐω,, χοὴ ᾿Αοιδήν. τινὲς 5 ὶ δύο μόνον τ) φασίν. ᾽Επί- 
χαῖμθ. δὲ ὦ τῷ ὃ Ἥβης γώμῳ,, ἑπτι λέγει» θυγατέρας 
ΤΠέρϑ. καὶ Πιμτληΐδος. γύμφης᾽ Νειλδγν. Τοιτωΐίως. ᾿Ασωπᾶν .. Ἐ- 
πταπόλίω. ᾿ Αχελωΐδα. Τιπόπλϑ».- ἂ Ῥοδίαν" καὶ τρεῖς: μι λέ- 
γονταὶ.. διὰ Ἃ «ροεερημδίω ὃ ᾧ τοιάδος τελειότητα " ἢ διὰ τὸ τρία 
γένη σχεμμάτων τὴν. διε ὧν δ χῷ φιλοσοφίαν λόγος͵ συμπλήη- 
ρὅται" τέοταφες. δὲ ᾧ ἑπτοὶ5 τύχα διὰ τὰ παλαμὰ ΜΠ μυσικῶν: 
ὀργάνων. τοσ τος. φϑόγ γῆς: ἐδιηχέναι" δύο 5, 9 ἀπὸ τῦ. ϑεωρεῖν τε. 

ῶ φραΐτειν τὸ δέονται, ὦ ῳ δυσὶ τὔτοις" σιυΐταοσζι τὸ πεπαι- 
δεδοῦζ. τινὲς 5) τὰς Μώσαξ πέντε. φασὶν Ἐ0} χὶ ὀνόματα. ἔχειν τ 
πέντε: αἰοϑδήσεων. αὖος δὲ. Ἡσιόδῳ ἃ) τοὺς πε ΤΙ" 5. ἐνγέα Δέ- 
γονται Κλεω, Θάλεα,ς ᾿Εὐτέρπη Τερψεχόρη, Ἔρατω, [19-. 
λύμνια . Μελπομένη; ᾽Ουρανία. καὶ Καλλιόπη. τινὲς δὲ ἕτεροι' Ἰαύτας 
τὰς ἐννέα. Φασὶ πρώτας Μύσας γεγονέναι Καλλυχόφην,, ᾿Εὐτέρτοίω, 
᾿Ευχελάδίω,. Δῖαν, ᾿Ενάτίω, Ἑλίχίω,, ᾿Ευνίχίω... Θελξινόίω κ 
Τερψεχόρίω, ὦ αἱ μ τρεῖς. ἕυρον Ἴἐς μυστικὸς τρεῖς. τόνος " 

ἀδρον 5 μέσον ᾧ ἰσχνόν ι ταῖς: τρεῖς ωροσοὸ ἰας; ὀξεῖαν.» ββαρείδῳ ». 
χὶ τεεισπωμδίω" τὲς τρεῖς χρονας τ ἐνεςτ τὰ . παρεληλυϑότα» 
Ὡ μένλοντα " καὶ τὰ τρία «ρόσωτα - “φρῶτον ; δέυτερον ». Ἰοίτον " 
ἤ; τὲς τρεῖς ἀφιϑιμύρ" ΩΝ τὸ τείγωνον. ἢ οἰέρων». " πονλα τοιαῦ- 
τοι, ὑσὰα ασὸ τὰ τρία, ἀνάγονται. αἱ δὲ τέοσαρες,), τοῖς τέρσαρας 

διχ- 
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διαλέχτυς, Ιῴδα, ᾿Ατϑίδα, Δωρίδα, ᾿Αιολίδα, ᾧ πολλὰ Ὁ“ 
αὐσὸ τὸ τέλχσαρα. αἱ δὲ πέντε ) τὸς πέντε ἔυρον αἰοϑήτεις, ἃ 
ἐμοια ἄΐδλὰ πλεᾶστχ. αἱ δέ γε ἑπτὰ, Σ ἐπτάχορδον Δύραν, ἃ 
τὸς ἑπτὰ ζωνας. καὶ τὸς ἐπτὰ οἰστέρας 5 Φ τὰ ἐστὶ Ὡρὸς τότοις 
φωγήεντα , ᾧ τὰ ὁμοιᾳ. αἱ δ᾽ ἐννέα ἕυρον. ΚΆἈςα,, ῥσοριαν" Θάς-. 
λεία. Φυ]εργίδυ." ᾿Ευτέρπη . ἀυλές" Μελπομένη. ῳἰδίω- ὌΤερ- 
Ψψιχόρη », χορείαν" Ἔρατω., γαμικὰ χα) ὀρχῆσιν . Πολύμνια, 
γεωργίδν" ᾿Ουρανία͵ . ἀςρολογίδρ᾽ Καλλιόπη, ποίησιν" ὅϑεν ὦ. 
διὰ τὸς τοιάυτας ἑυρέσεις. εὶς ἀυτὰὼς ἐμυϑέυσαντο" ᾧ νὺν δὲ 
πὰς ἀνὴρ καὶ πᾶσα γιυμὴ. ζητητιχοί τινῶν καὶ ἐφϑυρετιχοὶ, μυσικοὶ 
19) μᾶσαι λεχϑήτσονται " ὥστερ ᾧ τᾶς τέχνης μυσικὴς ἐπιμελό- 
μῆνΘ.. καὶ γὸ τῷ φιλοέργω ἐκείνω Διονύσῳ ᾿Οσίριδι σιωείποντϑ 
ἜΣ γεωργίαν διδάσκοντι. αὐ λητοίδες ἐννέα μεσικὸν ἀδυσαι, ἄστερ 
Μέτας ἐχάλεν. πονλὰς μὴ) ὃν πολλοὶ καὶ διαφόρυς ἔφασαν τὴ 
τὰς ἵνϊεσας., ποὺς ἔργγοὶς χα τοὺς ὑνομασι" ᾧ αἶϑεὶ μὲν ΦὮὋ δλοι- 
πῶν Μυσὼν ὥνπερ φατὶν, ἴοϑι γιμωαῖκας ταύταις ἑυρετικὰς γε- 
γέοσϊ τεχνῶν) ᾧ βιωφελεςάτων τινῶν" χα) διὰ τῦτο Μύσας κλη- 
ϑῆναι, ἀπὸ τὰ ὡς ἀληϑὼς μύσης, ὃ γνώτεως" ὅϑεν καὶ μυριά- 
δας μυρίας μέσας ἄν τις χκαλέσειε , καὶ αὶ μόνας ὅτας ἐκεῖνοι, 
εὐπερ ἑυοῖσκει Ἵινὰς ἐυρετίδας βιωφελῶν τινῶν κὶ τεχνὼν. αἱ δὲ 
παρ Ἡσιόδῳ ἐννέα Λεγόμδυαι, σύνεισι κὶ συγ χορέυσστιν ἀκλήλαις, 
ρὸς «-Ἶδοτασιν τῇ τος ἐρετὸς ἀχωρίστες αὐὖἋΛξΝ ᾧ ἀδιαζέυχτυς 
Ἐῇ. οἶδε τὸς ΔῈ ϑεῶν δὲ ὕμνες καὶ Σ ϑεραπείδν χατχρχολδνται 
μάλιςα., ἐπειδὴ στοιχεῖον καὶ ἀρχὴ παιδείας δὶ τὸ ἀφορᾷν “ρος 
τὸ θεῖον" ᾧ τῦτο ὑπόδειγμα τὸ βία ποιησαμῆύος, ἀνὰ στίμα 
ἔχειν δε. συγ χορέυε: δὲ ἀυταὶς καὶ ὁ ̓ Απόνλων. διὰ ἃ χοινωνίαν 
μσικῆς" οὐ δὲ τοῖς ὀρεσί φασι θηρέυειν, ἐπειδὴ ᾧ “χρείαν 

ἔχωσι τὰ μεμονωμένως καὶ συιωεχϑὼς εἰς ἢ ἠρεμίαν ἀναχωρεῖν οἱ 
φιλοσοφῶντες. ἧς χωφὶς δδὲν σεμνὸν ἐυοίτκεται,, χῸ τὸν Κωμι- 
κόν. τότε δ᾽ ἔνεχεγ) ᾧ ἐννέα Ἀέγετωι νύκτας ὁ Ζεὺς; συγγνενό- 
μῆνο; τὴ Μνημοσύνῃ γδυνῆσαι ἀυτάς- ᾧ γὰ ὃ οὖ νυχτὶ ζητήσεως 
δε “ρος τὸ Ἀ) πολδείαν᾽ ἐυφιόνϊυ, γὸ ὧι ποιηταὶ καὶ δι’ ἄνλο τι 
ἢ γύκτα ἐχάλεταν. ἣ διὰ τὸ Ἐυ φρονεῖν οὐ ἀυτῇ, ὡς ἃ Ἐτί- 
χάρμος" εἶτε τὶ; φησὶ, ζητεὶς σοφῶν, Σ᾿ γυχτὸς ἐν ϑυμητέον᾽ κ᾽ παν- 
τὶ τὰ σπέδαλα γυχτὶ μᾶνλλον ἑυοίσχεται. τινὲς δ᾽ ᾿Ουρανὰ χα) 
Γῆς ἔφασαν ἀυτὰς φῦναι, ὡς ἀρχαιότχτεα ἤγειρον Σ αἰοὴ τότων 
Λόγον δεόντως" ᾧ θήλειαι δὲ παρήχιϑησαν, τῷ τὸς ἀρετοὶς καὶ ἃ 
τυλδείαν », ϑηλυχὰ ὁγόματα ὧμ τύχῃς ἔχειν᾽ ρος σύμβολον 

τὅτο 
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τῦτο ἑδραιότο τὸν τὸ ἢ πολυμάϑειαν αἰδιγίνεοῦζ. ἔστι δ᾽ εἰπε 
γ», διὰ τὸ γόνιμον, ὃ Ψυχῆς: διαγγώσ ει γίνεται. σεφανόνται 5, 
φοΐνιχι! ὡς μδή τινες ᾿ νομκίζασι; διχ Ὁ ὁμωνυμίαν, ἀπὸ Μ Φοι- 
γίκων δοχεῖν ἐυρήμκατο ἐὮ τὰ γράμματι" ὡς δ᾽ ἐυλογώτερόν ὅς, 
διοὶ τὸ τρυφερὸν, ᾧ ἐυεςγγὲς, , ὦ οἰείζωον , ἢ δυσανάξατον χὶ γλυ- 
κύκαρπον τῷ φυτῶ. 14) Κλεὼω μῆο καὶ μίᾳ αὐτῶν ἐπονομάζεται » 
οἶπὸ τῷ χλέες τυγχ ίνεεν τὺς πεπταιδευμδθθς ῷ τς ἑτέρας κλεῖ- 

᾿Εὐτέρπενα, 5.) ἀπο τῇ τὰς ὁμιλίας αὐτῶν ἀντερπ εἰς ᾧ ἐυα- 
γύγυ; εἢ᾽ Θάλθα δὲ. ἥτο δι τὸ ϑάνλεν ἢ βίον αὐτῶν . ἢ 
διὰ τὸ ἔχ τον αὐτὲς καὶ ἢ συμποτικίω ἀρετὴν 9 ἑπαξίως Ἢ ἐμμά- 
σως εἶνατρεφο ἦν): οὐ τοῖς ϑαλείαις . Μελτομδύη ΕΣ , στὸ τὴς 
μολ τῆς ὦ ἡ γλυχείας Φωνῆς εἶς μέλες ὅσης" μέλποντωι γὺ 
οἱ ἀγα οὶ ἀπὸ πάντων. "ὶ μέλποσι ᾧ ἀυτοὶ τὰς θεὸς. ᾧ τὰς 

0 αὐτῶν γεγονότας" Τερψιχόρη δὲ Ὁ διὰ τὸ τέρτσ ον φ χαί- 

ρεῖν αὐτῇ τὸ πλεῖςον μέρος τὸ βία" ἢ ἐ διὰ τὸ ἀπὸ τῇ ὁρζοσζ 
παρέχειν τέρψιν τοῖς Φροαπελάζησιν ἀυτῇ 5. ἑνὸς ςοιχεία πλεο- 
νάζον τος οὐ τῷ ὀνόματι. τάχα δὲ ἐπεὶ ὼ χύρες ἔσησαν ὃι πχα- 
λιμοὶ τοῖς ϑεοὶς » σμυτεδέντων αὐτοὺς τὸς ὠδαὰς ΤΥ σοφωτέρων. 
ἡ δ᾽ ᾿βρατὼ, πότερον ἀπὸ τὸ ἔρωτος λαβᾶσα ἢ ΝΣ ὀγομασ' [αν 5 τὴν 
πδρὶ πᾶν Σῦϑδὲ Φιλοσοφίαν παρίστησιν" ἢ Ὁ “ξε τὸ ἐρέοσχ χαὶ 
ἀποχοίνεοῦς διωάμεως ἐπίσημος σιν . Ὡ; διαλεχτιχὼν ὄντων χσὴ 
7 ατϑδ αἰὼν ᾿Πολύμοια δέ ὄον: ἡ πολυύμνητος αρετή" ἢ μᾶλ- 
ον. ὃ πολλὲς ὑωνδσα, ἃ ὅτα ζο ἿΜ πορογενετέρων ὑμνεῖται 
παρεεληφῦιν, ὦ ἢ ἐκ τε Ἡ ποιημάτων καὶ 3 ἀνδλὼ» συγγραι- 
μάτων ἴσοφσία: ἐπιμελυμδύη. ᾿Ουρανγίᾳ δέ ὅὲιν ᾿ ἡ «Φρὶ τὰ ἐράνια 
ᾧ 5 ΥἹ ὅλων φύσιν ἐπιστήμη" τὸν γὸ ὅλον κόσμον, ἔρανον ἐκά- 
λὺν οἱ παλιιοί" Κανλιόπη δὲ, καὶ κανλλίφωνος ᾧ κανλιετὴς ῥητο- 
οἰχὴ 5» δι᾿ ἧς πολιτέυογται . ὦ δήμοις τροσφωνῶσιν ἄγοντες πει- 
Θοῖ, χ9) αὶ βίᾳ ἐφ᾽ ὁ. 7. ἂν «προαιρῶνται " δι᾿ ἥν αἰτίῳ τάυν]ην 
μάλιτἀ φασι 

---ὦὦὦ βασιλεῦσιν ἄμ᾽ εἐϊδοίοισιν ὁπηδεῖν. 
ἀποδέδοται δὲ αὐτὴ ποιχίλα ἔργα ἐμφαύνεσα ἐχά 8; ὅτι ἥρμο- 
σι. καὶ σύμφωνος ἀυτῷ ἀυτὸς ᾧ ὁμολογόρδυθ. ὁ ΤῊὮ ἀγαϑὼν 
βίος ὭΣ 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ἘΝ ἘΔΕΥ͂ΣΕΝΙ ΤῊΓΣ ΑΤΕΙΚΕΣ ΜΎΣΤΕΙΡΡΙ ΟΣ 

ἣν τήσια δύο ἐτεὰλφ τὸ ὧ ᾿Ελευσῆνι Τ ̓ Αττικῆς; τὰ ἐνιαυτὰ, 
μεγάλα τε ἃ μικρά" καὶ ἣν τὰ μικρᾷ, ὥσπερ ππροκάϑαρ- 

σις 
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σις ᾧ “«γοάλγνευσις Μ᾽ μεγάλων. μὴ ὄντων δ᾽ πορότερον μικρῶν, 
ἐλθόντος Ἡραχλέες, χαλ θέλοντος μυηϑῆναι., ἐπειδὴ νόμί(Θ. ἣν 
᾿Αϑηναίοις μηδένα Ζένον μυεῖν., οὐδεοϑ:έγτες ὁ ωὐτὰ ἀρετὴν, κχὶ δ; φίλος τε ἣν πόλεως, ᾧ ιἷος τὰ Διὸς, ἐποίησαν μικρὰ μυτήρια, 
οὖ δὶς αὐτὸν ἐμύησαν. ἦσαν δὲ τὰ μὲ μεγάλα. ἢ Δήμητρθο, 
τοὶ δ᾽ μικρὰ» [ΓἙρσεφονη:.» ἡ οὐτῆς θυγατρὸς, ὃ χαὶ Κόρης λε- γομδήης. ὁ 5᾽ μυάρῆηοος τὸ ἱμάτιον ὃ ἐφόρε: οὖν τῇ μυήσε:. ἐδέ-, 
ποτε ἀπεδύετο; μέχοις ἂν τελέως ἀφωνισϑὴ διαβῥυέν. ᾿Δοιτοφά- 
νης μὟΔ ὃν ἐμυήϑης" παΐζε, ὃ ποιητὴς αἶδα, τὸν ᾿Ελά,σίνιον 
γόμον" ἔϑος γὰὸ ἣν) ὡς ἐφίω, οὖν δις Ἴις ἱματίοις μυηϑείη εἰς 
ϑε8 τινος 5 ταῦτα ἀγα]θένα. ὥσπερ δηλοὶ χῳὶ Μελάνθιος οὖ τῴ 
περὶ Μυςηφίων - πάτριόν ὅδι ταὶς Θεοὺς αγιερᾶν, ὦ τὰς σολὲς 
τοῖς μύταις ἐν οἷς τύχοιεν μυηϑέντες. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ. 

Ἴγνα, νῇσός ὅδι πρὸ ὃ ᾿Επιδαυοίας ἐνδοξοτάτη., κύκλον 
σταδίων ρπ' . κλυζομένη τῷ τε ἹΚρητικὼ πελάγεε ὦ τῷ 

Φίυρτώῳ., τῴ μεταξὺ Κρήτης χὶ ᾿Αργείας καὶ ᾿Α])ικὴς" οὐ (ἀθε 
μδο γεωδὴς 9 ἐπιπολὴς δὲ πετρωδης. διὸ καὶ ὑψηλή ὅδι, χριϑο- 
Φόρος δὲ ἱκανὼς" ᾿Οἰνωνη τοοτὲ ὀνομαζομδοη" ΦῈ ἀυτὴς ἣν ὁ ̓ ᾽Αια- 
κός. ὧν ὅ' οὐ ἀυτὴ «ρῶτοι Μυρμιδόνες ἐκλήθησαν. ἐχ, ὅτι, χν 
Σ μῦϑον. λοιμδ τῇ γήσῳ συμπεσόντος) καὶ ΤῈ ἐκεὶ ἐχτοὶβέντων 
τὴ νότῳ, οἱ μύρμηκες ὄνϑρωποι ἐγένοντο, ᾿Αἰακᾷ ἐυξαμένε, 
εἰν ὅτι μυρμήκων δίκίω, τίω ἀγαϑίω γὴν κάτω ὅταν ὑπορύτο 
τουτὲς ἐπέφερον ταῖς πέτριις 5 ἵνα Σ᾽ μὴ ἔχωσι γεωργεῖν, οὖ, 3) 
τοὶς ὀρύγμασι κατοικεῖν.) φειδόιῆοοι τῷ πλωυθοποιεῖν. ἵνα ἔχωτε 
γὴν. Δωριεὶς δὲ ἀνέκαθεν οἱ ᾿Αμγινῆται, ἀπὸ ᾿Επιδάυρυ, Ὁ δ 
Ἡρόδοτον. 

Καὶ ἄνλως" Μυρμιδόνες πόθεν μυϑικῶς λέγονται. πᾶσι δὴ- 
λον. ὦ 5. Σ μῦϑον ϑεραπέυοντες ἱστορικῶς, γεωρύχες τὰς ᾿Διγι- 
γήτας φασὶ, κοιλαίνοντος ὃ γὴν δίκίων «πηλυίων, αὶ ᾿ὑπϑ μὴ 
τος χατοιδύσεις ὀικῶντας" τὸ δὲ ἀναβανλόμῆοον χὼμα εἰς ξυχρη- 
σῸν καρποὶς γὴν διαπετανγύοντας. διὰ τὸ Ὁ νὔσον τὸ μὴν» ἀγὼ 
τραχ εἰὴν ἘΏ.57 ἀγαϑὴν 5. τοὶ ἔνερϑεν. διὰ τῶτο τοίνωυ τὰς ταῦ- 
τὰ τοιΐντας μύρμηξιν εἰκάζοντες ὧι ἰδόντες, διὰ τὸ ὃ διαίτης, ὡς 
εἰπεῖν. μυρμηκόβιον. Μυρμιδόνα: ἐπεχάλον αὐυτῶς. ἐκεῖ ϑὲν δὲ 
ὕστερον τῷ ᾿Αἰαχῷ συμμετοικιοϑέντες τινὲς εἰς Φϑίαν σιωαπήγα- 
Ὑον ἑαωτοὶς καὶ ἢ κλῆσιν" καὶ τὸς μὴ) πατριῶτας νησιώτας ᾿ΑΙγ1:- 

ΡρΡ γἢ- 
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νήτας ἀφῆχαν χαλελοῦζ᾽ τὰς δὲ Φϑιώτας ὁ αὐ τὼν -εἰς Μυρμὸ- 
'δονας μετέδενπο" φ ὅτω ιδὸ τοῦτκ.. ἕτεροι ΌΣ ἀγαθὸν ὍΣ Ὁ ΛΑ κῶς 

χὸν ἷς ορᾶγτες., “τὰ εἰς τὸ “ἄρχει»» φασὶν ἀπὸ πολλὴς ὅτι μάλιτα 
λειτσανδοίας Ὁ αὑσ΄ τῶν γίῶ εἰς πολυανϑδρωπίαν ἐπαυξηϑῆνιω, 

κἀντεῦθεν διαδοθῆναι ἃ μῦϑον, ὡς ὅτιπερ οἱ ἽΝ χώρας μύρμη- 
χες ἀνδρες τῷ ᾿Αιακῷ ἐγένοντο κατ᾽ δύχήν ξίωϑε ὅδ᾽ ἡ παροιμία 
χα) ῳ ἄγλοις τὸ πολὺ ἢ ἐυτυχίας ὠπὸ μυρμήκων λαλῶν, ὡς 
ὅτε μμυρμηκίαν Φησὶν ἀγαθῶν. σιωτελεῖ δέ τι ἐγταῦϑα ὦ Θεύ- 
ἄφιτος εἰπῶν, μύρμηκες ἀριθμοὶ. ἐπὶ πολυξληϑείας λαξ. 

ἹΠΕΡΙ ΜΥΡΊΑΣ: 

Υῥα ᾿Θεέαντος θυγαίτιρ ἐγένετο" εἰὔτη ἐραοδ᾽ιεῦσα τὸ παΐῆρος, 
Υ ἷ .6) λάϑρα μιγεῖσα ἀυτώ, ᾧ ἔγκυος γενομδήη .υ αἰοϑο- 

εδίν τῦτο τὸ πατρὸς 5 ἤυξατο “τοὺς Θεοὺς εἰς ἑτέραν φύσιν μεταὰ- 
λαγῆνμι " ὅϑεν 14) εἰς δένδρον ἀυτὴν μετέβανλον - τὸ ἐπ᾽ ἀυτῆς 
λεγόμδυον μύῤῥαν. ὕτοι σμύρναν ᾿Αμλικῶς" μὴ " ὧι μωροὶ δὰ 
σὺ τίω μύξῥαν μυελνῖωι!. ἢ ἤτοι μυρσ νίω γούσῃς ᾿ ὅτω 5) ̓ Αριςο- 
φάνη ̓  παίζων λέγει. οὐτὴς τοίνωω ὅτω μεταιβληϑείσης εἰς μυβῥαυνς 
ἐφες ὧτος τῇ χρὸνϑ τῇ τοχετὰ διαῤῥαγ έντος τὸ φλοιϑ 9 ἀπεκύησε 
Σ ΓΑδωνιν" ὃν ἰδῦσα ἡ ᾿Αφροδίτη ἐφίλησε. ἀνδρωθεέντος ἐρῳ-- 
σίω ξοχηκεν. 

“ἽΣΤΟΡΙΚΟΙ,. 

ΠΕΡῚ ΜΑΡΣΥΌΥ ΤΟΥ ἹΣΤΌΟΡΙΚΟΥ͂,. 

Δρσύας Περμάνδρε ΠΕλαῦος. ἱσοοιχος" ὅ τος πορότερον. γράμ 
ματοδιδάσικαλος ἣν. χα ἀδελφὸς ᾿Αγτιγόγῃ τῷ μῷ ταῦ- 

τὰ βασιλέυταντος » σύντροφος τ ̓ Αλεξάνδρε τὸ Μακεδόνων βα- 
σιλέως. ἔγραψε Μακεδονικὰ οὐ βιβλίοις δέχα Ἷ τ γῆ δὲ ἀπὸ 
τὸ Ὡρώτὰ ξασιλέυσαντος Μακεδόνων ἰῷ μέχρι ὃ ᾿Αλεξάνδρε τὰ 
Φιλίππε: ἐπὶ Ἵ "Συρίαν ἐφόδε. μῷ δ ̓ Αλεξανδρείας κτίσιν" ἀδῦσ- 
τιχκὰ. ὦ βιβλίοις ι8΄" ᾧ ἀντ ᾿Αλεξάνδρα διαγωγίω,. εἰσὶ δὲ 
ἐ ἄκλοι δύο ἱστορικοὶ " ὁ μδὲ, Κοιτοφήμε Φιλισπεὺς ὁ γεώτερος " 

ὁ δὲ, Μαάρσε Ταξηνός" ὃς ὧ οἰργαμο λον (αν ἔγραψεν ὦ βι- 

βλίοις (("- μυϑικὰ, ὧς βι(λίοις ζ΄. ἢ ἕτερά τὰ αὐθεὶ ὃ ἀδίας 
πατείδθ.. 

ΠῈ- 
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ΠΕΡῚ ΜΑΝΑΙΧΜΟΥ.. 

. ἢ Δυν γι μος: “ΣΙχυωώνιος., εἷος. ᾿Αλχιβίψ, ἢ ̓Αλχιξιἄδϑ, ἧττον 
οἰκός " γέγονεν ἐπὶ ἿΜ Διαδόχων " ̓ἐ ας, ἱπορίαν. τὴν 

᾿ῳ τὸν Μακεδόνα ᾿Αλέξανδρον. - 

ΠΕΡῚ ΜΕΝΆΝΔΡΟΥ. 

Ε΄ γανδρος. ΤΙροκτίκτωρ, ἱσορικός " ἔγραψε τοὶ μῷ Ἶ ἀποβίω- 
σιν τὸ ᾿Αγαϑθίς ἤτοι. διάδοχος “ὦ ἐκείν ἱσορίας .. 

ΠΕΡῚ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΥ͂. 

ΑἸΌκεΐλος. Σιδίτης». ἰατρὸς. ἐπὶ Μάρχϑ ᾿Αντωνίνε. ὅτος ἔγρα-. 
ψε δι΄ ἐπῶν ἡρωϊχὼν βιξλίω ἰατρικὰ δυο ρος τοὺς τεσ΄-- 

σαράκοντο. ο οἷς αὶ αὐδὲ Λυχάνε. 

ΠΕΡῚ ΜΕΝΕΚΡΑΎΡΓΟΥΣ... 

Ἐνεκράτης Συραχέσιος ἰατρός. ὅτο; μῆὺ μιοϑοὸν ἐδένα ἔχον 
μίζετο τὴς θεραπείας" ἐθεράπευε. γὸ Ἴ ἱεραν᾽ νόσον. δύ- 

λὲς δὲ αὐτὸ ὁμολογεῖν τὰς ϑεραπευομδύυς ἀπήτει" ὦ Δίχ΄ ἑαυ- 
τὸν ἐχάλε: «. ϑεὲς 5. τὰς ἰαυϑέντας ὑπ΄ αὐτὰ. τιθεὶς. ἑκάστω" 
“Ροσηγορίαν. τῷ μδὴ, Ἑρμδ᾽ τῷ δὲ. ̓ Απόννωνος.. 

ΠΕΡῚ ΜΕΤΏΩΝΟΣ. 

Ετων ἰατρὸς ἀράςος.. χα μαϑηματιχος ». αἰστρονόμος " τὔότῷ 
δὴν ὁ Ἀεγόμϑοος Μέτωνος ἐνιαυτός... 

ΠΕΡῚ ΜΑΝΑΙΓΧΜΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Αἰνώχμος: ̓ Αλωτεχοννήσιος; φιλόσοφος [᾿λατωνικός " ἔγρα- 
εἰ Ψψε φιλόσοφα᾽ καὶ εἰς Ὁ Πλάτωνος πολι τείδ βιβλία Ἴρία- 

ΠΕΡῚ ΜΆΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΡΙΌΥ: 

Αξιμος Τύριος, φιλόσοφος" διέτοιψεν ο᾽ Ῥώμῃ ἐπὶ Κο- 
μόδυ" ἄρραψε τοονλὸς φιλοτοφικὲς λόγες ) ὧν “ρῶτος 9 

τίς ὁ ϑεὸς Ἂ Πλάτωνα: περὶ Ὁμήρε. ἃ τίς καὶ παρ αὐτῷ ἐἱρ- 
χαία φιλοσοφία" εἰ χαλὼς Σωκράτης ὄχ. ἀπολογήσατο" καὶ ἀννά 
τυὰ φιλόσοφα. ζητήματα. 

ΡΖ [18 - 
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ΠΕΡῚ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ἩἨΠΕΙΡΩΎΓΟΥ. 

ΜΞ Ἠχωρώτς, ἢ Βυζάντιος φιλόσοφος, διδάσχαχθιο. 
ὟΑ ᾿ιυλιαν Κυίσαρος τὸ ΓΙαραβάτῃ τ ἔγραψε περὶ οἐἰλύτων. 

᾿ ῳ ) 9 Ω Ἐν ΤΥ ᾿ 

ἀντιθέσεων" περὶ καταρχίον" πτεξ οι ὃ δὰ ᾿ὑπομνη μὰ εὶς ᾿᾽Δδισα. 

τοτέλί" καὶ ἄνα τινὶ τρῶς. τὸν αὐτον. Ιϑλιανόν. 

ΠΕΡῚ ΜΑΡΕΝΟΥ͂ ΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΤΟΥ. 

Αοϑῖνος Νεαπολ της φιλόσοφος. ἂ βήτωρ. μαϑδητὴς. ΠρΟχᾺΣ᾿ 
τὰ φιλοσόφα καὶ διάδοχος ἔγραψε βίον. ΤΠρόκχλε τὸ ἀυ- 

τὸ διδασχάλε" καὶ καταλογαδίω ᾧ ἐτικὼς. καὶ ἄδλα τινὰ. φιλοα 
σόφων ζητήματα. 

ΠΕΡῚ ΜΟΥΣΩΝΙΌΥ. ΚΑΠΙΤΩΝΟΣ. 

Ουτσώνιος. Καπίτωνος Τυῤῥηνος, πόλεως Βϑασινίψῳ,, διαλεο. 
κτιχοὸς φιλόσοφθ-ο καὶ Στωϊχός " γεγονως ἐπὲ ἸΝέρωνος 

γνώριμος ᾿Αποννωνίε τὰ. Τυανέως. 

ΠΕΡῚ ΜΥΡΟΥ͂Σ ΤῊ Σ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. , 

κ υρὼ,, Ῥοδία φιλόσοφος" ἔγραψε “χρείας γιωμικῶν . βασι» 
λίδων κα μύϑες " νόμϑς μαιῶν αὶ διαταγκὶς ἀὐυτδἂμι." ἐπαοῖ- 

το : Ὁ ΝΣ - 9.5, 
δούς τε καὶ ἰατοάας ἐγτενόσας ταὶς Ἀεχοὶς" χαὶ μητοικῶν στρό-" 
φων Θεραπείας - 

ῬΗΤΌΡΕΣ,Σ 

ΠΕΡῚ ΜΆΓΩΡΟΣ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ. 

Ν ΑΔίωρ ᾿Αρώβιυ σοφιστής “ ἐγρυψε δὲ στάσεων βιβλία. 
ΔῪΞΚ Γ΄: σιωεχρώισε. ᾿ΑΨίν ᾧ Νιχαγόρᾳ ἐπὶ Φιλίππε τϑ, 
Κωσαρος ᾧ ἐπώω. 

ΠΕΡῚ ΜΑ ΛΧΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΌΥ. 

ἃ ΛΔ Αλχος Βυζάντιος σοφιτής" ἔγῥαψεν ἱσοοίδν ὠπὸ ὃ ξἀσι- 
͵ Ὰ Ἷ Ψ : ᾿᾽ τὸ ᾿ ΄ ΜῪ Α λείας Κωνσαντίνα. ἑὼς ᾿Ἀγαςσασίθ᾽ οὖν ἢ τὸ χν' Ζήνωνα, ἢς 

Βασήλίσικον. ᾧ τὸν ἐμιωρησιμον “ἦ' δημοτίας βιβλιοϑήκης, ὦ 
» , Ὁ, 5 9 7 γ { 

Ἷ ἀγαλμάτων τὰ ᾿Αυγυςαίε 5 ᾧ ἄνλα. τινὰ διεξέρχεται μάλώ. 
σεμγὼς) ὦ τραγῳδίας δίκίω. ἀποϑρηνὼν αὐτά. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ. 

Αἰ γκεῖδου, ἐν κυ ὴνό: ῥήτωρ ἔγραψε βιβλίον, ᾿Αδριαγος: 
ἢ περὶ βασιλείας. 

ΠΕΡῚ:  ΜΆΑΡΨΤΟΊ.: 

᾿Αρψίας. ὀγομᾷ κύφιον " ῥήτωρ φλύαζος ᾧ θορυβώδης . ̓Α- 
οἰ τοφάνης" “Ὅρος τάδε 1΄ς ἀντερεξ Μαρψίας 5. 

ΠΈΡΙ ΜΕΛΗΣΕΡῬΜΟΥ. 

Ελήσερμος ᾿Αϑηναῖος σοφιτῆς " ἔγέαψεν ἐπισολὼν ἕταλμι: 
κὼν βιβλία ιδ΄" καὶ ἀγροικικῶν. ἕν." μαγειριχῶν ἐπιτολῶν 

ὅν" συμποσιακὼν (ἰβλίον ἕν. 

ΠΕΡῚ ΜΕΛΙΤΟΥ. 

Ἔλιτος. Δάρυ- ̓ Αϑηνοῖθο βὕτωρ᾽ ὅτος ἐγφάψατο Σωχράτζου 
μετὰ ̓Ανύ]ε. πεποίητχι. δὲ αὐτῷ Ἂ τραγῳδίαι " κατελι- 

θύϑη 5᾽ ὑαδὸ τᾷ ᾿Αϑηναίων : ἔγζαψε περὶ τὰ ὄντος. ἣν ἐπὶ: 
Ζήνωνος ἃ {ΠΙεριχχέθς. αὶ Ξοφοκλέως. 

ΠΕΡῚ ΜΕΝΑΊΝΔΡΟΥ. 

τοῦς δὰ Δαοδικέυς , τὴς «ὁ Δύχῳ, τῷ ποταμῷ . σοφι- 
: ἔγζαψεν υὑϑόμνημα. εἰς. ἃ. Ἑρμογένυς τέχνίω, Φ 

ὉΜΕΨΗΝῚ Ἔλα πε ῥμσυν χῷ ἄνα. 

ΠΕΡῚ ΜΗΤΡΟΦΑ ΝΟΥΣ. 

Ἡτροφάνης ̓  ̓Ευχαρπίας Ἴῆὴς Φρυγίας σοφιστής" ἔγραψε πε’: 
οὶ τῆς Φρυγίας αἷυτὴς βιβλίᾳ δυο." περὶ ἰδεῶν. λόγων" 

“σερὰ σάσεων " εἰς ἢ Ἑρμαγένες τέχμΐω ὑσόμνημα; εἰς ὁ ᾽Δρι- 
ςεἰδίω ὑφόμνημα. » ἑτερίϑυ Μητροφάνης Κορνηλιανδὶ βήτοξος. Δε- 
βαδεύς" πόλι: Ὁ ΠἈΘΑΘΕῚ » Λεβαδεία " σοφιστής ὺ περὶ ἿΜ 
χαρακτήρων ΠΡ άτωνος ἔγζαψε πάνυ καλῶς, Ξ.εοφῶντό- τε 
Νικοσράτε᾽ μελέτας" Ἀόγες. παγηγυφικεςς. ἡ ἀνλα. 

ΠΕΡῚ ΜΙΝΟΥΚΙΑΝΟΥ͂.. 

Γνουχιανὸς. Νικαγόρε τὸ σηφις ὃ, ᾿Αϑηναῖος σοφιστής " γ,89 
γονως ἐπὶ Ταληνδ" ἔγραψε τέχ» ων ἐητοδικὴν 9 ᾽ὴ Δ, «“Ὁ)}05᾿ 

ΟΠ ΞΒΗΣΕ αὶ λόγες διαφόρες. 
ΤΟΙ Η- 
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ΠΟΙΗΤΑΊ: 

ΤΕΡΙ ΜΑΤΝΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

Αύγνης. Ἰχαφίς πόλεως" ἀρχαίας κωμωδίας ποιητής. ἐδίδα-. 
ὅς. χωμώδιας ἐγνέα" νίκας εἴλε. β΄. ἱ ἔγχαψε. κα Λυδὲς., χὶ- 

ψῆνας», ἃ ξατράχας. ποιχίλας δ᾽ ἐμιμεῖτο: φωνὰς ὅτος " ὁμοίως. 
χ4) γαλεομυομαχίαν., 

ΠΕΡῚ ΜΕΔΑΝΙΠΠΙΔΟΥ. 

κόρ αψμα γὴν .. Κρίτωνος .. γεγονὼς κὶ Ἃ ξέν᾽ Ολυμτιάδα" 
 Μήλιος" γφαψε. διθυρώμιβων βιβλία: πλεῖσα 9, καὶ ποιή-. 

ματο ἐπικά" ὦ ἐπρ οε δια, χα) ἐλεγεῖα. ὦ ἄλλα πλεςα. 
γἡ ἕτερος Μελανεῖσπίδης- ϑυγατοιλδὸς τότα" παῆς. Κοίτωνος: Δυρι- 
χῇ ᾧ ἀντῆ" ὃς ὦ τὴ ΤῊ διϑυράμρων μελοποιΐᾳ ἐχαυοτόμησε 
πλεσα ἔγραψε ᾧ αὐτὸς ἄσματα. λυδαχαὶ κ᾽. διϑυράμῥες.. 

ΠΕΡῚ ΜΕΝΑΙΎΔΡΟΥ. 

Εἰανδρος ᾿Αθηναῖος κωμικὸς ἀρχαῖος. καὶ ἕτερος ̓ Αϑηναῖος;. 
Διοπείθυς. γ᾽ Ἡγησιστροτης " πεοὶ ὃ πολὺς «.ῳ᾽ πᾶσιν 

ὁ Ἀπ ἐσ δὲ τὴς νέας κωμῳδίας ξ σραβος. τὸς ὄψεις. ὀξὺς 
δὲ Σ γὃν" καὶ πεδὶ γιωσῖκας. ἐκμανέτατος.. γέγραφε: κωμῳδίας: ρήφ. 
καὶ ἐπισολοὸς ρος ΤΙτολεμυῖον δ βασιλέα -. καὶ λόγες ἑτέρος. πλεί-. 
«ὃς χατχαλογ(δίω.. 

ΠΕΡῚ ΜΕΝΕΛ ΟΥΝ- 

Ἐνέλαος ᾿Αιγυῦθο ἐποποιὸς" ἔγραψε. Θηβαΐδα ὧν (ιβλίοις 
((": χῷ ἄνα. 

ΠΕΡῚ ΜΕΝΙΠΠΟΥ͂. 

Εὐγππίθο. χωμικός" τῶν δραμάτων: αὐτῇ Κέρκωτσες ̓  ἀφεις" 
ὦ ἀγλαὰ. 

ΠΕΡῚ ΜΕΣΕΙΜΗΔΟΥΣ. 

Ἐσειμήδης Κρὴς λυορικὸς ἐπὶ ᾿Αδοιινδ." ἔγραψεν: εἰς. "Αν- 
τιον ἔπαλνον" καὶ ἀῆλνα διάφορα μέλη. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΜΕΤΑΓΕΝΟΥΣ. 

ΝΜ δἰ πῆς δύλυ παὶς χωμιχύς" ΤᾺ δραχιάτων 
ἐυτὰ ὅ21 ταῦτα" ὑρά!., μαρμάχεϑος, ϑυοιοπέρταλο. φι- 

ὩΛλοθύτης γ, ὁμέρης γ ἢ ἐσκηται. 

ΠΕΡῚ ΜΙΜΕΊΡΜΝΟΥ. 

Πμερμνθν Διηγυρτιάίδα Κολοφώνιος ἌΝ Σμυρναΐθ.. 
᾿Αστυπαλαμεὺς δ. ἐλεγειοποιός " γέγονε δὲ ἐπὶ τὴς ἀζ 

Ὀλυμπιάδος ; ὡς “ροτερέυειν ὙΜἹ ἑπτὰ σοφῶν. Ἰνὲς δὲ ἐὺ τοῖς 
συγ χρονεῖν λέγεσιν" ᾿Απὶ τ’ δὲ ᾧ ΔΛιγυαστάδης » διὰ τὸ ἐμ- 
᾿μελὲς ᾧ λιγύ, ἔγραψε (ἰβλία πονλίώ. 

ΠΕΡῚ ΜΝΗΣΙΜΑ'ΧΟΥ. 

Νησίμαχίου 'ποιητὲς τὴς νέας κωμωδίας. ΤῊ δραμάτων αὐ- 
τὰ ὅδιν Ἱππότροφος, Βάσιφις, Φίλιππος" ὡς ᾿Αθηναῖο; 

ὡς Δεχιοτοφιςαὶς. 

ΠΕΡῚ ΜΟΡΣΙΜΟΥ. 

Οσιμος Φιλοχλέως τραγικῇ υἱὸς, ποιητὴς ψυχρός" ἣν δὲ 
ὦ ἰατρὸς ὀφθαλρῦμ' μικρὸς. πόψυχρος. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΑΙΌΥ. 

Ουσαῖος ᾿Ελευσένιος δξ ̓ Αϑηνῶν" υἱος ᾿Αντιφήμα τὸ ᾽Ευ- 
φήμϑ τὸ Ἐχφώντε, Ί1δ Κερχυῶνος " ὃν κατεπολέμητεν 

ὃ Θησεὺς ὑσέρ τὴς Ἑλένης “γυωιμχός " μαϑδητὴς ᾿Ορφέως ἐπο- 
ποιός" 'μᾶνλον 5) ρεσβύτεος. ἤκμαζε δὲ "Ὁ τὸν β΄ Κέχροπα" 
ἔγραψεν ὑσοϑήκας ᾿Ευμόλπῳ πῇ υἱῷ, καὶ ἄχλα. 

Κυὶ “ἕτερος Θηβαῖος, Θαμύρα ιἷος τὸ Φιλάμμωνος. 'μελοποιός " ̓ 
γεγονὼς Ὥο Τῷ Τρωϊκῶν πολλῷ" ἔγξαψε μέλη ὦ ἄσματα. 

Καὶ ἄνλος ᾿Εφέσιος ἐποποιὸς ΤΙ εἰς τὸς ΠΕεργαμηνὲς Σ α- 
τὸς χύκλες" ἔγραψε Περσηΐδος (ἰβλίᾳ δέκα χα) εἰς ᾿Ευμενὴ ὦ 
Ἄτταλον. 

ΠΕΡΙ ΜΥΓΑΣ. 

Ὑἱα Θεσπιακὴ λυριχὴ 9 μέλη “Ὡρὸς λύραν ἑρμόζυσα .ὦ 
ἱ Μῦιᾳ Σταρτιάτης ποιήτοια, εἰς ᾿Απόννωνα ὦ "Ἄρτεμιν 
Ὄμνων" ᾧ ὀδλὴ Σαμία, ΠἈΟἩϑαγόρῳ τῷ μεγάλῳ καὶ Θεωνδς. 

ΠΕ- 
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ἩΕΡΙῚ ΜΥΡΟΥ͂Σ; 

Υρω Βυζαντία ποιήτρια ἐπῶν ὦ ἐλεγ εἰων ἀ μελῶν: Ὁ- 
) μήρᾳ τὸ τραγικῇ θυγάτιρ᾽ γυνὴ ᾿Ανδρομώχϑδ τὰ ἐπικλης- 
ϑέντος φιλολόγε. 

ΠΕΡῚ ΔΜΎΥΡΤΕΛΟΘ. 

Ὑρτῦλος ᾿Αϑήναῖος κωμιχός γι εἷος ς μὲ Λύσιδος, ἀδελφος δὲ 
Ἑρμίππε τὸ κωμικδ᾽ δράματα αὐτὰ τεταγοπάνες ἔρωτες . 

ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΟΙ. 

ΠΕΡῚ ΜΙΘΑΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

᾿ϑαιχος γραβμιματιχός " ἔγραψεν ὁὀψαρτικὰ, κιωηγετικὰς 
ἀΐλα. 

ΠΕΡῚ ΜΟΣΧΟΥ, 

Οὐσιχος Συραχὅσιος )έαμμαπικος ᾿Αειστάρχυ γνώσαμος. 
ἁτός ὅδιν ὁ δέυτερος ποιητὴς ΜΙ Θεόκδιτον ὃ ΥἿΜ βεχο- 

λικῶν ποιητήν. 

β ΩΝ 
ΠΕΡῚ ΝΑΝΝΑΚΚΟΥ. 

ΑἼὝναχος, παλμὸς, οἰνὴρ Ὡρὸὺ Δευκαλίωνος " τῦτόν φασι α- 
σιλέα “δέχ “)ὺ τὸ Δευκαλίωνος ᾿ ὃς. ροειδως Σ μέν 

Ἅον το χατακλυσμον, σιυαγαγῶν πάντας εἰς τὸ ἱερὸν, μα δα- 
Κρύων ἱκέτευσε" ᾧ παροιμία ἀπὸ ἸΝωνγάκξ - ἐπὶ ξ σφόδρα πα- 
λαιὼν ᾧ ἀρχαίῳ». 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΝΆΑΡΚΙΣΣΟΥ. 

Αὕρκιοσος. υἱος μδὺ ἣν Κηφιοσδ ποταμᾶ Φωκιχδ . ᾧ Δ- 
Θιοξοσης γύμφης . χανλος δὲ ἔχων ἀμύθητον. ἐπικύψας πη- 

γὴ Ἴυι ) καὶ ὃ ἑαυτὰ σκιὰς ἐραοδείς, ἐῤρεψεν ἐαυτον ἐχεῖ οὦὦ 
ἐνεπγίγη τῷ ἐγοπΊρω ὕδα7ι" κα ἡ γὴ ὠνέδωχε φυτὸν ὁμώνυμον τῷ 
νεανίᾳ. 1ΕῈ- 
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ΠΕΙΡΙ ΤΕΣ ΕἸΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗ͂Σ ΤΩ ΝΕΙ ΔΩ, ΠΑΡΑ" 

͵ 

ΤΩ͂Ν ᾿ΑΙΓΥΠΤΙΏΝ. 

Ἄλον ποταμός ὅδ» οὖ τῇ ᾿Διγύπτῳ" ὃς ἐσερεχ χυνόμε- 

νος διὰ τὸς αἀϊτίας ἀς φησιν ὁ Ἡρόδοτος, τιμὰ τοῦ δῷ 
ἽΜ ᾿Α,γυπτίω»" ο γὺ Ἢ ἀνα βάσει τιμῶσιν αὐτὸν, ὡς Θεὸν, ὦ 
ἐυφημᾶσν. ὡς ἐυφοοίας αἰτιίον»" γοιἰζοντές τῦ ὕδωρ τὸ αὐξανόμδυον 
4) θεόν. «ὅδὲ. δὲ τάυτὴς Ἢ ἱστορίας Ἡρόδοτος ἐδὲν Ἀέγεε" ἀγέγνων 
δὲ «α, ᾿Αφιςωνέτῳ τῷ βητορικῷ, ὅτι οἑορταζεσιν αὐτώ οἱ ἊἿΣ 
γύπτιοι -ἑορτὴν πανδημεὶ ». παντις Ἀαὴ πᾶσαι ἐρχόμεναι τεξι Τοὶ 
ϑέατρα τῷ πόλεων, χῴκεισε ϑομῶνται ἐχαςος ( ἐχάς ἡ ὃ ἔχεί. 
χρρὲς. δὲ, συσιτησ ἀμῆνοι ἄδωσι τῷ “Νείλῳ ὡδάς,, ἃς τῷ ΚΝ ἄδον- 
ταμ᾽ ὡς τὰ Νείλυ. τὸ τῷ Διοὸ ἔργον. ποιδντος 0, ἄρχοντος τῆς 
“γῶώρας  αἀνδρογύνων δὲ δοκοὶ λέγειν τιμάς" τῷ πανδημεί τὺς 
ἄρρενας μ᾽ ΤΩ γιωκικὼῶν ἐχβαξ έυε ἀν (4) πονλάχις ὡς οὖ 
μέν ἐ « ἀσελγοδνοντας «ὦ 

ἘΤΕΡΤ ΝΕΟΠΤΟΔΕΈΜΟΥ. 

Ἐοπ τύλεμος δ χίος ᾿Αχινλέ ως ἐτεχλήϑη : διότι νέος ὧν εἰς 
πόλεμον ἤχ: Ὁ τῷ Οδυοσεν. τὸ δὲ ἀλλὼς κύριον αὐτὸς 

Πὺ ἐῥός ἔν » οἰ ὑσοδηλοῖ ὁ Ξοφοχλὴς ᾧτερ ὁμώνυμος ᾧ ὁ 
ὕςτερον ἠπειρώτις “διαστενλόρδοος Ί]ὴ ζαρυτονήσει τὸ πυρὰ, ὅπερ 
δὲ) πυρσὃ . ἱστίον δὲ ὅτι Ὁμήρε κα) ΤΜ πλειόγὼν.. ἔνα παλδὰ 
λεγόντων Δηϊδαμείας, ΩΦ ̓ Αχιλλέως τὺν Νεοπτόλεμον, Δημήτριος 
ὃ ᾿Ιγμεὺς . δύο ὑορεῖ. ; ᾿Ονειρόν τε ὶ ΝΝεοπτύλεμον "ὃν αἰνελών 
φησιν ο Φωχίδι ᾿Ορέσττὴς ἐἰγνγοίᾳ, ὕστερον δὲ γνες. τάφον ἀυτῷ 
ἐποίησε περὶ Δυυλέδα" ἃ ανα δ εἰς τὸ ξίφος . ὦ ἀνειλὲν ἀυτὸν . 
ἰπῆλθεν εἰς Ἵ Λευκὴν γῆσον., ἣν ὃ Δυχόφρων φαληορκῶσαν ἔτ - 
ον χαλεῦ" ὦ τὸν ᾿Αχινλέας δειλεώσατο. 

ὍΠΕΡ ΤΟΥ ΝΗΛΔΕΏΣ: 

Ηλὲυς ὁ τὸ Νέστορος πατὴρ αὐ ΟΠ οτ ΣΝ ΤΠοσεεδῶνος Ἢ Τυ- 
ρὅς᾽ σέσες δὲ Κρηθέως. Χο τὸν μῦϑον. ἔγημε Κλϑδν Ἵ 

τῷ ᾿Αμφίονος " τύτῳ παῖδες Νέστωρ. Χρόμιὸς καὶ Πολυχλύμενος ἃ 
ἐἰνηρέϑη, δὲ ὑφ' Ἡραχλέβς διε αἰτίαν τοιήνδε" Ἔυρυτο: ὃ Ὄγχαν 
λίας τῆς οὖ Βοιωτίᾳ βασιλεὺς ᾿ τγοέϑηκχε ἡ Σ τῆς θυγατρὸς ᾿16- 
λης γάμον. τῷ ΩΝ Ἐς τοξικίω αὐτὸν. νικῆσαι δυμαμένῳ . ἢ.» ὡς 
Τίνες τὸς παΐδας" ΠΕ ῪΝ γὸ ᾿Απόνλωνος εἰλήφει Ἴ ̓ ὐξικῆη, Ἡ- 

ῶ4 Ῥαια 
- 
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ραχλέες δὲ διαγωντα  ϑίμ.9 ογανακτήσας ὁ ᾿Ευρυτος, ἐκ ἐπεδίδα 
τὴν κόρίωω. ὀργιοϑ εὶς δὲ Ἡρακλῆς ἐτόιθητε τὴν ᾿Οἰχαλίαν" ἢ 
δὲ Ἰόλίω αἰχμάλωτον ἤγαγεν" ἐδὲ τῆς ὀργῆς ἐπαύσατο. ἐλ- 
λὰ καὶ Ἴφιτον ὃ ᾿Ευρύτε εἰς Τίρυνθα ὐϑαγενόμδυον ἐπὲ ζύήτηδιν 
ἵππων, ξενίσας ἀπέκτεινε. φέυγων δὲ τὸ τῇ Φονα μῖσος 9 παρεγέ- 

) ἶ ,ὕ , ᾿ , Ὶ ; Ὶ Ἢ » Ὁ 

μετο ὥρὸς Νηλέα. καϑαρσεως πυξόμδιιΘ.. δἥἅὰ δὲ πυωΐδων αὐτὸ 
μὴ Ουλομένων ποδέξαοσζ» ὁ Νηλεὺς ἐξέβαλεν αὐτόν. Ἧρα- 

κλὴῆς δὲ ἐκῦῖϑεν χωριοϑείς,, ἐπεξενωϑη Δηϊφέξῳ τῷ ΜΘ ᾿ΑρχαΞ: 
δων βασιλεῖ" κα ὅτως ἐχαϑάρϑη τὰ φόνδ' χαὶ ὕτερον ἐπις-ρατεῦσιας 
Νηλεὶ, καὶ μόνον ἃ [Πύλον ἐπόρϑησεν, ἀλλὰ ἃ Ἥραν Νηλε᾽ συλ 
μαχᾶσαν ἔτρωσεν" αὐτὸν δὲ Νηλέα τοῖς παισὶν ἅμα κπϊνεὲν 
δέχα τὰ νεωτέρα ΝΜέςορος" ὅτος γὸ ἐν ἵ ερήνο!; ἀγετῥέφεϊο» διΟἾΕΡ 
ἐσώθη" ὅθεν ἀυτον Γερήνιον ὃ Ποιητὴς ποροσηγορευτσεν. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΝΗΡΕΏΣ. 

ΝΕ: μυϑικὼς μὴν ὅδι δαίμων ϑαλάοτσιος " ὃ ᾧ Δωρδίδος 
τὴς ᾿Ωχεανὰ θυγατρὸς, αἱ Νηρηΐδες. ἐπδληγοοικὼς δὲ, ἢ 

ϑαάλαοσά ὅδι, τῶῦτον ὠνομασμδύη δ τρόπον ἀπὸ τῷ νεροῦ δι᾽ 

αὐτῆς. μυϑολογᾶσι δὲ ἀυτὸν ἸΠόντα ᾧ Τῆς ιἰώ" ὦ γέροντα 
«οροσαγορέυθσι, διὰ τὸ ὥσπερ πολιὸν ἐπανϑεῖν τοῖς κύμασι τὸν 
ἀφρόν. ᾧ γὺ ἡ Δευκοϑέα τοιδτόν τί ἐμφαίνεν " ὅτις λέγεται 
ϑυγάτηρ Νηρέως τῇ, δηλονότι τὸ Ἀευχὸν τῷ ἀφρᾷ. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΝΗΡΗΪΓΔΩΝ. 

Ἡρηΐδες, τάσοι αἱ τὸ Νηρέως θυγατέρες. α'δαδέδοτωι δὲ 
ἄνλως ὅτι ὦν ὑσομνήματι Βακχυλίδε τὸ λυριχϑ , δια- 

φορὰ Νηρεΐδω» φέρεται!» χαὶ ᾿Νυρέως Θυγατέρων ὅτως" εἰσὶν δ᾽ φκ- 
σι διαφέρειν τὶς ΝΝηρεΐδας "3 τῷ Νηρέως θυγατέρων " ᾧ τὰς 
δὲ ὧμ Δωρίδος γνησίας αὐτὰ ϑυγατέρας ἡομίζεοῦζ " τὰς δὲ δξ 
ΚΝ λων χοινότερον Νηρείδας χαλῆοῦζ. τιϑανον ὃν τὸς μὴν ἐκ μιὰς 
Σ Δωοίδος γνησιωτέρας ΔΜ ἀΐων ὅσας, Νηρέως ϑυγατέρας Δλέ- 
γε Νηρείδας δὲ, τὰς σιμεισάχτθς " χαὶ ὅρα οὐ τύτοις τὸ 
Ἰγηρείδας χοινὸν ὃν, ἢ χαὶ ᾿Αττικόν᾽ τὸ γὸ Νηϊηΐδας . ἰωνικώτε- 

ΡΌ») ὧν τῆς Νηρῆθ. »δυικῆς. 

ΠΈΡΙ; ΤΗ͂Σ ΝΙΟΒΗ͂Σ. 

[όβην. οἱ μὴ) Ταντάλῃ. οἱ, δὲ; ἸΤέλοπος., κα τοίγϑδι "Νὰ 

ν γιυμακα μὴδ τινὲς Ζήϑυ φασὶν.» οἱ δὲ, ᾿Αμφίονος " ἕτεροι 
᾿Ὶ 

ΖῚ 
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δὲ, ᾿Αλαλκομενέως " ἡ ἡ συμφορὰ δὲ αὐτὴς 9 χ μι τινας, ἐν 
Λυδίᾳ, κῦ δέ τίνας. ὦ Θήβαις ἡοέοϑιαι Φασί. ἘΠ Εν, δὲ τὲς 
δ παῖδας αὐτὴς ων Θηβχις ἀπολέουζ φησὶν. αὐτὴν δὲ εἰς Λυ- 
δίαν ἐλθεῖν. ὃ δὲ τῷ ποδὼν αὐ τὴς ἀδιϑμος Ὁμήρω δὲ ῳ 
ἐξίδι μετρεῖται ϑυγ ατέρων χαὴ ἐξάδα. υἷῶν Φροτεδ εἰσῶν ὧν τῷ 
μέτρῳ ΜἍΨΓ θηλειῶν" ἢ ἑπλοϊχῶς » ὡς Ὅμήρω ἔδοξεν. ἢ ὦ σω- 
διατιθ εμδύης Ῥ ποιήσεως ἐπεὶ ποροταϑ ἐτερον ἡ μήτηρ εὐ χεν αν-- 
ταὶς. Ευριπίδης ὃ ̓ ϑυγατέρας ἑπτὰ ΙΝεσβης τορες τω δὲ ἐτι 
νεωτέρων 5 οἱ μἣ ποσαρέ καϊδεκο τος ΤΠ ἐς Εἶπον. οἱ 5. εἶχο- 
σι. δοχεὶ ὅ᾽ ὁ ἬΝ παίδων τῆς Νιόβης ὑγανατος ἐξ αὐτίας λοι- 
μώδυς ἡνέοσ, ἡ ἃ ἄγλως, ἀπο αἰφγνιδίς σάϑως τινὸς " ὅϑεν ̓ Ἀ- 
πόνλων! καὶ. ̓ Αρτέμιδι ἀνάπτεται! ᾽ ὃ, τοιότι θανάτυ εἰσὶν αὐτίοι ᾿ 
τύζοις λεχόιδνοι βχδνεν τὰς ὕτω ὐγήστιχοντας ̓  διὸ φασὶν, ὅτι 
ἡ Νιόθη ζῶσα. ἀπελιϑώϑη ἐπὶ τῷ τύμβῳ Με παίδων" ἀν ἡ 
ἀλήθεια ὅτως ἔχε ᾿ ἡ Νιόβη, ἀποθανόντων ΤΩ παίδων αὐτῆς. 
ποιήσασα ἑχυτὴ εἰκόνα λισίνίω., ἔτητεν ἐπὶ τῷ τύμβῳ Ἐ ποΐ- 
δων ὁϑεν ᾧ ἀπολελιϑσώοσζ αὐτὴν ἐμυϑεύσαντο. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩ͂Ν. 

Υμφαι εἰσὶ τὰ ὧὦ γυωακείῳ ἤματι ω» τοὶς ὄρεσὶ Φι41- 
νύμὄνα δαιμόνια " αἵ τινες ᾿Αδριάδες ᾿ Ἀσὶ ᾿Α μαδριάδες» φ 

᾿Ὄρες:ἐζδες καλδνται" ὥσπερ ὦ ΝΝηρηΐδε: ἡ αἱ οὖ τῇ θαλαοτῇ " ὦ 
ΝΝηΐδες . αἱ οὖ ταὶς λέμναις » Νυμφῶν γ αὐ εἶν εἰσιν ἐρά- 

νιλ. αἱ δὲ ἐτίγειοι 5 αἱ 3᾽ χοταμιοι. αὐ δὲ λιμναῖαι, αὐ δὲ θα- 
Ἀάοσιχ" χ4) χαϑολε τὸ Τὶ Νυμφὼν γὲν γΘο. εἰς πονλλαὶ διαιρεῖ! ἼΧς 
ὡς Φησὶ Μυητίμαχος . λέγονται. 5. Νύμφαι, διὰ τὸ χτ' τὸ νέον, 
ὅ ὅδ: Ων τὸ ἔαρ, μάλιτα ὠκφαινεοῦζ Διὸς δὲ ϑυγνατέρες ὄ ὅδιν 
ἀέρος καὶ αἰϑέρθυ, διαὶ Ὁ ἄγων ἑτομένϊω αὐταὶς ὑγρότητα () 
θερμότητα. ἰσέον ὅτι καθάπερ ὁμωϊυμος γιυαικὶ κόρῃ » τοτές: 
παρθένῳ ἡ μυϑευομδύη Ἔ Δήμητρος Κόρη, δ᾽. χὺς ΤΠΕρό ἐφόνη . ὅτω 
ὦ αἱ μυϑιχαι. γύμϑιμ" ὀμωνυμιδσι ταῖς παρ᾿ ἀνϑρώτσοις . ὁ ἔτι χα- 
Θϑάπερ᾽ παρϑένοι ξέρα; Θλ; γάμον κόραι». χΣ χϑραι λέγονται, 
διὰ τὸ νεάζειν., ὡς Ὅμηος διδε ᾽ ᾧ αἱ τῷ αὖθι Νύμφια. ὡν 
πολὺ πλῆθος ὦ δ ποιήτει. αὶ γάμῳ. υὑποπεσᾶσωι, ἢ τεχϑσαι; 
Νύμφαι χαλδνται ,, κατα. τινα. κυριωγυμίαν.-. 

Ω ΠΡ ΤΩΡ ΦΙ.- 
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ΦΙΛΟΊΣΟΦΟΙ, 

ΠΕΡῚ ΝΕΟΚΛΕΌΥΣ. 

γι, ᾿ἈἌϑηναῖος φιλόσοφος. ἀδελφὸς ᾿Εχιχόρῃ " ἐγραϊζε- 
ΨΦ φι ν ς , ᾿ “ 3 ι “ . 

πεοὶ τὴς ἰδίας. ἑιρέσεως " χ4ὶ ΝΜεοκλέος ὅδ] τὸ. λάθϑ - 

βιωσας. 

ΠΕΡΙ; ΝΙΚΟΛΑΌΥ. 
μ ᾿ ἤ ΩΝ 

ἰχόλαος Δαμασχηνὸς φιλόσοφος σἰρίπατχτικος. ἢ πλατῶς 
᾿ Λι δὲ ε ͵ Ϊ Ν ᾿ ͵ ’ ͵ 

γιχός" ἔχραψεν ἱσοσίαν χαϑολικίω ὦν βι(λίοις ὀγδοή- 
᾿ τ ῇ ῇ ᾽ ΠΕΣ Ἷ ͵ ᾿ ᾿ 

χογτα, ᾧ τὸ βίᾳ Καίσαρος ἀγωγὴν" ΦΙΆτωτος Καιίσασα ΓΑὐγῦςτω.-. 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΜΑΙΧΟΥ. 

ἰκόμαχο: Σταγειδάτης Φιλόσοφος 2 ιἱὸς μι) ᾿Αφις οτέλος δ΄ 
: Φιλοσόφϑ : μαϑητὴς Ἴ. Θεοφράς-Ε" ἔγραψεν ἠἡσιχὼῶν βι». 

βΘλίᾳ ἐξ' καὶ δϑὲ ὃ. φυσικὴς ἀκροάσεως τῷ πατρὸς αὐτὰ... 

ΠΕΡῚ ΝΟΥΜΗΝΙΌΥ. 

. ΤΟυμήνιος,. ᾿Αταμδϑὺς ἀπὸ Συρίας, φιλόσοφος Γυϑαγόρειος.. 
Ν ὅτός ὅδιν ὁ τίυ) τῇ ΠΠλάτωνθυ ὀξελέγξας διάνοιαν, ὡς 
ὧν ἈΒ Μωσαϊχὼν τὸ «δι θεβ καὶ κόσιμα γενέσεως ἀποσυλήσα- 
σαν ᾧ διὰ τῦτό φησι τί γάρ ὅδι Πλάτων ἢ Μωῦσῆς ἀττι». 
κίζων. - 

ἸΑΤΡΟΊ. 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ. 

᾿ς Τ [χανδρος ὁ ἰατρὸς. ὁ ᾧ ποιητὴς. ᾿Αἰτωλος τὸ γένθο ἢ κα 
᾿ δερεὺς Κλαρίε ᾿ΑπόνλωνΘοε " ὁκ “ϑρογόνων Ἵ ἱερωσυνΐων 

δεξάρμϑυιΘο" ἔσχε 5᾽ πατέρα Δαμναῖον. χρόνω ὅ᾽ ἐγένετο κ᾽ τὸν 
!Ατταλο». πλευταῖον ἄρξαντα ΓΙεργάμΨ᾽ ὃΣ χατελύϑη ὑπὸ Ῥω- 
μαΐων. διέτριψε δὲ ὧν ᾿Αἰτωλίᾳ τὰς πλείονας χρόνῃς " ὡ; Φα- 
γερὸν ὧκμ ΤΊ δε ᾿Αἰτωλίας συγγραμμάτων ᾧ τῆς ἀν λης ποιή- 
σέως. ποτα δ} τε ΜΝ. αὗρὴ ᾿Διτωλίαν καὶ τόπων “Μ᾽ ἐχᾶσέ- τε τὴ 

ἄγλων διαφόρων διηγήσεων" ἔτι ὅ. ὦ ΦυῈΜ) ἰδιότητος . ἀέρος τε "ἃ 
ἑυχρωῳσίας. 

[τῸῈ- 
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ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΜΑ'ΧΟΎ, 

[κόμα χος ἰατρὸς, Σταγειφάτης 5 Μαχάονος τὸ ᾿Ασχλη- 
πιδ ιἱότ᾽ Φξ ὃ κατήγετο Νικόμαχος ὁ πατὴρ ᾿Αριςοτέ- 

λὺς τὸ φιλοσόφῳ, ᾧ ἀυτος ἰατρός" ἔγραψεν ἰατροικὼν βιβλία 
ἔξ, ᾧ φυσικὼν ἕν. 

ἹΣΤΟΡΙΚΟ!Ι΄. 

ΠΕΡῚ ΝΊΎΜΦΙΔΟΣ. 

ἂς ΤΎ μφις. Ξεναγγόρα Ἡραχλεώτις ἐκ [Πόντα ἱποριχός" ἔγραψε 
ὝὋ δι ᾿Αλεξαγδρε ᾧ ΥΨ διαδόχων καὶ ἐπιγόνων (βλίᾳ 

τέοσαρα «ρὸς τοῖς εἰχοτι " αὐξὰ Ἡρακλείας βιβλία δεχατοία. 
ἔχει δὲ μέχρι δ᾽ καθαιρέσεως ΜΡ τυράνγων το ΑΖ τὰς Ἔτι. 
γόνς. ᾧ μέχρι τὸ τοίτε Τἰτολεμαΐϑ.. 

ῬΗΤΌΟΡΕΣ 2 

ΠΈΡΙ. ΝΕΑ( ΝΘΟΥΣ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ:. 

Εάνϑης. Κυζικηγὸς ῥήτωρ. μα ϑητὶς Φιλίσιχι τῇ. Μιλησίε", 
ἔγραψε «δὲ χακοζηλίας ῥητοεικὴς» καὶ Αύγες πολλὲς. πα- 

γηγυεικάς. ᾿ 

ἵΤΕΡῚ ΝΙΚΆΑΓΟΟΥ. 

Ἰχαγόρας Μνησαίῳ ῥήτορος ᾿ΑϑηνυῖΘὸ σοριτής" γέγονε δὲ 
κῷ Φίλιππον τὸν Καίσαρα. ἔγραψε ('ὰς ἐνλογίμων" πεδΑ᾿ 

Κλεοπάτρας ὃ ὦ Ὑρωάδι: τρεσβευτικὸν ὥρας Φίλιππον. δ 'Ῥῳ- 
μυΐων (ασιλέα. 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ. 

ς, ΤΙχολαος ῥήτωρ, γνωόλμος Πλυταρχ ᾧ Πρόχλν" Πλυτάρ- 
Ἵ, “..Ἃ “Ὃ ΠῚ 7 ω Ἴ 77 

 χ 5 λέγω τὸ ἐπίκλίκυ Νεκοοίθ" ἔνεαψε προγυμνάσ-- 
7 φ. ὁ ἡ ὸ ᾿ ἣν ΓΑ δ 

μάτῳ ᾧ μελέτας βητορικες, ᾧ ἀΐλὰ τιον. ἥκμαζέν ἐπὶ Λέοντος 
(ατιλέω: τὸ πρεσβύτι" ᾧ ἕω: Ζήνωνος καὶ ᾿Αγασασίθ. ν 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΛΑΌΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΤ΄. 

Ἰχόλαος Μύρων, Δὺκίας, ἀδελφὸς Διοσχόιίδυ γμραμματιχν. 
τ «- , Ἢ , ) ᾿ ᾿ 

ΟὟ χῳ) Ἱππάρχε ᾧ Ὕπάτυ Γὰτοικίθ,, σοφιστεύσας χαὶ αὐτος- 
Ο," 
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ὦ Κωγστωντίνε πόλεν 5 μαϑητὴῆς γεγονώς. Λαχιίρος.. ἔγραψε 
τέχγίω. ῥητορικήν. 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΣΤΡΑΎΡΟΥ. 

ΙκόςρατίΘ.. Μαχεδόγων ῥήτωρ. ἐτάχϑη ὃ. ὦ τοὺς χρλϑ εἰ σειν 
᾿ , ΓΝ ἤ 

ἐπὶ δευτέροις δέκα ῥήτορσι" συγχροιος. ᾿Αριστείδν, ᾧ Δίω- 
γος τῇ Χρυσοτόμε" ἣν γὺ ἐπὶ Μάρκε, ᾿Αντωνίν. τὸ (ασιλέως. 
ΕΣ , ἢ ἤ (Ὁ ΤῊ 

ἔγραψε. δεκαμυϑίαν 5. εἰκόνας, Κ, πολυμυδίαν, ϑαλαττϑργές" ᾧ 
9. Η “Ὁ ᾽ ᾽ { ν Ἂ, 

ἄνλα πλεῖσκ" καὶ ἐγκώμια ἐΐς τε ὁ Μαρχον χῳ ἄδλυς. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΝΟΥΜΗΝΙΌΥ. 

Ουμήνιος ῥήτωρ. ἔγραψε πεοὶ Ψ" τῆς λέξεως οζημάτων 
Ἵ δὶ ! Ὁ 

; .- αὑσοθέσεις "5 ΜΜ Θυχυδίδη χαὶ Δημοοδτένες χρετῶν σιμα-. 
γωγήν" ᾿Αδριανῶ τδομυϑητιχὸν εἰς ᾿Αν]ίνοον... 

ΠΕΡῚ ΝΑΥΣΙΚΡΑΎΨΡΟΥΣ. 

Δυσικράτης χωμικός, ΑἿΜ δραμάτων αὐτῷ ὅδι γάυκληροι,. 
κ Πέρις. 

ΠΕΡῚ ΝΕΟΦΩΝΤΟΣ. 

Ἑοφῶν. Σιχυώνιος τραγικός᾽" 8 φασιν εἢ. τὶν ᾿Ευειπίδι Μή- 
ἋῬ δελρ ὃ; «γρῶτος εἰὐτήγαγε πιωιδαγωγὲς., ᾧ ὀιχεῦῃμ (ά- 

σανον. ἐδίδαξε ραγῳδίας ρχ΄. συν δὲ μ᾽; τουῦτκ. ᾿Αλεξάνδρῳ: 
τῷ Μαχεδένι" καὶ διότι φίλος ἣν Κανλιοϑένες. τῷ φιλοσόφῳ. σὺν’ 
ἐκείνῳ, ἃ ἀυτοὸν ἀνεῖλεν αἰχισ μοὺς. 

ΠΕΡῚ ΝΕΣΤΟΡΟΣ. 

Εἰσωρ ΔΛαρανδεὺς ὧὠκ. Λυχίας 9 ἐποπΌιος .. πατὴρ {Πεισάνδρθ, 
τῷ ποιητῦ 9 γέγονως ἐπὶ Σεζήρε τῷ βασιλέως" ᾿Ιλιάδα. 

οφάψας λεπογράμματον. ἥτοι ἀςοιχείωτον. ὁμοίως δὲ αὐτῷ ὦ 
ὃ Τρυφιόδωρ(Θ. ἔγραψεν ᾿Οδύοσεεὸν " ἔξι γὸ ὦ τῷ Α μὴ ἑυοίσ- 
χε Αὐ χα τ ῥαψωδίν ὅτο.. τὸ ἑκάτης: ἐκλιμπάγειν στοι- 
χορ . ἔγραψε δὲ μεταμορφώτσεις. ὥσσερ ᾧ Τ]αρϑένιος ὁ: ΝΝικαεὺς, 

«Νὰ. 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΜΔΧΟΥ. 

ἰχόμαχο: ᾿Αλεξανδρεὺς τὴς Τεωϊχὴς 5 τραγίκές" γράψας 
ς ἢ ἤ “" " “» “Δ΄ 2 

τραγωδιὰς "ὦ, ὧν καὶ αἴδε" ᾿Αλέξανδιο;. 5, ̓ Εφμωφύλη . Τυ- 
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τίὐνῆς. ᾿Αλετίδητ, ᾿Ε,λήϑυια, Νεοπτόλεμος, Μυσοὶ, Ο,ὐδέτϑς, 
ΤΙερσὶς 9 ἢ Τιολυξένη " Τρλογία . Μετεχζαίνυσωι, Ταυδάρεως ἢ 
ΝΗ Τέυκρος. γὶ ἕτερος Νικόμαχος ᾿Αϑηναῖθ. τραγιχὸς, 
: «΄οαδόξως ἜΣ Πλὴν ᾧ Θεογνν ἐγίχησε. ΔἊὌ δραμάτων αὐτῇ 
Ὧν ̓ Οιδίπες. 

ΠΕΡΙ ΝΙΚΟΣΤΡΑΊΤΟΥ. 

Ικόσρατος χώμίχος. Ἱμέμνηται αὐτὰ ᾿Αϑηναῖθυ ὧν τοίτω. 
λέγε: δράματι αὐτῷ Τιένδαρος ΠΣ “Αντυΐλος " ἐ τὸ ὧδ 

λεταίρε δοχεῦ ἢ" ᾧ ἱεροφάντις . ἃ Χο νὴν Ἔτι ἽΑβρα. χαὶ 
Ἡσίοδος " καὶ διάβολος, ὦ αντερῶσα, 5 κῳὶ Ἑκάτη " μάγειρος, 
"“Ὧτις, Πλῦτος, Σύςος ἀπελαυνόμϑθυ, ἀν τ αμῖρας 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΦΡΟΝΟΣ. 

τ ρα μὰ Θήρωνος, ᾿Αϑηναῖος κωμίκος, σύγγ ζονος ᾿Αριςοφέ- 
γὸς τὸ χωμικϑ. ἊΨ δραμάτων αὐτῷ, οἷς ἽΑδκε ἄγων, ᾽Δ4- 

φροδίτης γοναὶ . [Πανδωώρα,, ἐγ χειρογάστορες, Σερῆνες. 

ΠΕΡῚ ΝΙΚΟΧΑΡΗΤΟΣ. 

[χοχάρης Φιλωνίδυ τῷ χωμικἕ, ᾿Αϑηναῖος κωμικὸς, σύγ,- 
χρόνο: ᾿Αδιτοφάνος. δραμάτων αὐτῷ ᾿Αμυμώνη. ΤῈὲέ- 

λοψ, Γαλάτια. Ἡρακλῆς γακδι!, Ἡρακλῆς χρρηγος Κρῆτες » 

Λάκωνες, Λήμνιαι., Κένταυροι», χειρογάςορες. 

ΠΕΡῚ ΝΟΝΝΟΥ. 

ΟὐὟνος ΤΠανοτολίτης δ ᾿Αιγύπτα. λογιώτατος " ὁ ἃ τὸν 
περϑένον ᾿Ιωζννίω «αφράσας δι᾿ ἐπὼν. 

ΤΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ΄.. 

ΠΕΡΙ ΝΙΚΑΙΝΟΡΟΣ. 

[χάνωρ ὃ Ἑρμείω; ᾿Αλεξανδρεὺς γραμματιχός" γεγονὼς ἐπὶ 
᾿Αδριανξ τὰ Καίσαρο: . ὄπ ὦ Ἕρμιππος, ὁ Βηρύτιος " 

ἔγραψε πἶξε τδαὶ σι) μὴς Ῥ παῤ Ὁμήρω,, καὶ Ε ΦῈ ἀυτὼν διαφορὰς 
ο τὴ διανοίᾳ" πεαὶ στιγμὴς ὃ χαϑόλυ βιβλία ἐξ ἐπιτομὴν 

ΤἝΤΩν . βιβλίον ἕν᾽ δὶ σιγμῆς δ αὸ Καλλιμάχῳ" χωμωδά- 
ὍΝ “δι ναὺς- ἄϑμδ" κὗδα' τὸ ὦγαξ" περὶ σιγ μῆς, ἃ ἄνλα. 
ἐφ᾽ ἢ Ὡραγ,ματείᾳ σιχωπτόμῆηος “ωρός των», στιγματίας ἐχαλεὶα 
το καὶ γὺ δήτε ὡς δᾶῦλος ὅτως ἐσχώττετο. ΠῈΕ- 



ἽΠΕΡΙ ΤΟΥΤ ΘΔ ΣΣΣΕΙ ΚΕΣ : 

Δυοτεῦς ; υἷος Λαε ἐρτὰ "ἡ ̓ Αὐτιχλείας ᾧ ᾿Αυτολύχῃ . Σμ 

{) ληνος δὲ ὁ ΧΊος ἐν . ἱστορίαν . δευτέρῳ βιβλίῳ Ψ 
ΜΜυϑικὼν δασύνει σὺ τὸ Ὀδυυτέως ὦ ὄνομα ̓  Ἀέγων ὡς ᾿Αντικλείας 
ὁδευύσης δαὶ τὸ Νήριτον ᾿ σεν. ὁ Ζέυς" ἽΝ είν δὲ ᾿ ὅρθ. 
᾿᾿ϑάχης ἐπιφανές" δ δὲ ἕσο εἰγγων ἑὰς ἐκεῖ πεσῦσαν, τεκοῖν Ἰ ἷαὴ 
τὸ γεννηδδὲν γ, κληθῆναι ᾿Οδυοτέα οἶδα τὸ οὗ. τὴ ὁδῷ ὅσαι. ᾿Αν: 
τὸς δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ ; τὴ δέλ᾽ μὴ τροσεοχηκως ἀξ, ἐκείνων 
οὺς ἐχέχκαςο, ἐσέλεν ὀνομάσαι δ χαῖδα ὧν τὸ μίσες δηλαδὴ: 
ὃ εἶχεν ἐκ πονλὼν διὰ κλεπτοσυνίω" δῆλον γὺ, ὡς ὠδύσαντο 
αὐτῷ ἐχῖνοι ὃ δὴ τίϑησιν ὄνομα τῷ ἐγγόνῳ. φασὶ δέ τινες ἃ 
᾿Ωδυοσέα αὐξηϑέντα ὁξ ᾿Εφυρῶν τὸ Ἰϑμὲ Χαβαν ανδροφόνα 
φάρμακα » λέγοντες Φαρμακοφόρον ποτὲ γενέοδια Οὐ ΤῊ 9. διαὶ τὸ 
ἐχεὶ κατοιχῆσαι ὃ Μήδειν " ὅθεν χαὴ κἡ τὰ ᾿Αὖγ εἰν υὐν 
Φασὶ. τὸ βασιλέως ΤᾺ Ἐπειῶν, ἥ ον Ἰλιάδι κειμένη ᾿Αγαμή- 
δὴ.» φαρμακίς ἣν. ἄνλοὶ 5. τὸ Τῆς Θεσιορωτικῆς. ᾿Ἐφύρης φόρ- 
μαάκαὰ λαβὼν Σ Οδυοτέα φασὶ» γενομένης, κὶ αὐ τὴς τότε πολυ- 
φαρμάχε διὰ ἃ Μήδεναν, ὀϊικήσασαν καὶ ἐκεὶ ρος καμρόν. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ. 

Ο δίπους ὁ ᾧ ᾿Οἰδιποδη: ποιητικῶς λεγόμενος : ἐχλήϑη 
ὅτω δια τὸ οἴδημα ὃ ἔπαθε ἡρυπηδεις τὲς ἐσραγνίλες, ᾿ 

ποδῶν 5. ὅτε βρέφθ. ὧν ὀξετέδη οὐῶς ἱσορῦσιν. οἱ Τραγακοί : ὅτι 
δὲ ἄνλως 19, ἀἄδλως τὰ ἣν ὲ Οἰδίποδα ὦ ὲ Λάϊον λέγεται. ̓ 
δῆλον μὲδὸ καὶ ὁξ ἀἄγνλων" ἐχ, ἥκιγα ὅ᾽΄ ὦ ὧν τὸ ἱτορήίσαντος, ὅτι 
Σφὶγξ, γιωή τις ἣν εἰδεχθὴς» περί πὸ Βοιωτίδρ ; λῃστρικὰ ὦ 
φονία, ὡς καὶ ΓΠαλαιφάτῳ δοκεὶ. ᾿Οιδέχος 5. ἀνεῖλεν ἀυτὴν, Ὡγοσ-- 
ποιησάμῆοος φιλίδῳ κὰ συμμαχ δι" ὁ εν ἐτι μή δὴ ἄγναν ὑπὸ Θυη- 
ββωΐων" ἐφ᾽ οἷς φϑονήσας Λάϊος 9 ἐπέξεισι ἣν ϑνήσκε, ὦ τὴ 
μάχη" αὶ τότε ἡ μήτρ λαμβάνει ἀυτόν. οἷς Ὁ, ἔγνω ἀποξαντα 
Σ πάλαι τῷ Λαΐῳ δεδομένον χρήσιμον, ὀξετύφλωτσεν ἑαωτον. γή- 
μας τοιγαρῶν ᾿ μητέρα ἸΙοχάστιν. ἔχεν Φξ αὐτὴς Ἑτεοκλέα, κα 
ΤΙολυνέικίω.. γ9) ̓ Ισμήνϊω. ὦ ᾿Αντιγονίω" ὅσ εν ᾿Εποκχλῆὴς Γ 
[Πολυνείκης 9. κ᾽ ἰδελφοὶ ᾧ υἱοὶ ἧσαν ᾿Οἰδίποδος. ΓΥΝ ὁ μὴ 

᾿Εποχλὴς ἀτολεθη Ὁ ΥΜ Θηβὼν βασιλείδν , ἀποστερε τὺ 
μές 
: 
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μέρας ὃ ἀδελφον αὐτῇ [Πολαυεέκίω. φυγάς ὃ ἐκεῖνος. εἰς "Αρ- 
γος παραγενόςδυος : ἔγημε 2 συγ ατέρα τῇ βασιλέω: ᾿Αδράσε" 
ΚατεᾺ Ὁ εἰν δὲ εἰς Σ πατοίδᾳ Φιλοτιμάεδυος, ὰ πείσις ὃ τεν δες 
ρῶν, σιαγή ϑροισεν ἀξιόλογον σρα τὸν τ ΤῈ ἀδελφοῦ, καὶ εἰς Θή- 
βας ἐλήλυϑεν. ἡ ἢ, μήτιρ οὐ τῶ "οὐδ μὲ ἐποίησεν στον απ ὅσ-- 
πονδον ἐλθεῖν. εἰς τὴν πόλιν, ὦ διαλεχθῆναι, “Θρότερον τῷ ἀδελφῷ 
“δι ἢ ἀρχῆς. δοινοκοροσωπήσαντος 5 ᾿ἶσο τῆς τυραννίδο: τῷ 

᾿Ἐποχλέμς » ἢ μδ0 ᾿Ιοχάστη στουαγναι)ν εἰν τὰ τέκνα ἐκ δύνατο 
“ρος: φιλίαν. Τ'ολυνείχης δὲ ὡς Φρὸ: πόλεμον Ἄοίπον «΄ϑατα- 
ξάμδυθ.. οἰνεχωρησε ὴ πόλεως. ἔχρησε 5, ὁ Τρρεσίας νἱκίω 
δέου ζ τοὺς Θηθαίοις: ἕαν ὁ, παὶς Κρέοντος ᾽ Μενοικεὺς, σφάγιον͵ 
ἤἌΔρεν γένηται: ὁ μἣ ὧν Κρέων.» -ἠρνήίσατο ἐπιὸ ὅγωι τῇ τόλει ἢ 
“οαμδα ὁ 5 γεαγέσιχος.. ἐβύλετο ᾿ΠΦ τὰ παι τρὸς αὐτὸ φυγὴν μῖ; 
χρλμχτων διδόναυς . ἑαωτὸν ἀπέσφαξε" καὶ δὴ ᾧ ἔφραξε. Θηζαῖοι 
δε. ὁ φὰς ἡγεμόνας, Ὑ .Αργ εἴων ἐσιφαξαν ν ᾿Εποχλῆς δὲ χὶ [Ὁ- 
διε υξίκης μοιομαχ σαντες 5 ανεῦλον ἀνοήλες" ἢ (80 ὃν “μήτιρ αλ)-- 
ΠΝ ἐυρᾶσα γεκρὶς τὰς ιἷθε,, ἀνεῖλεν ἑαυτήν . ὖ δὲ ταύτης ἀδεὰ- 
Φο; Κρέων ᾿ τσαρέλαβε τὴν βασιλείν" ΟἹ τε ᾿Αργεῖοι γικηθέντεξ 

Ζ “μάχης 3 αἰνεχιυρητὸφ. Κρέων ῷ δυσχερῶς Φέρων ὰ ΊἸἐς μι αἷἶϑ 

τῇ Καὸμεέᾳ τ πολεμίων πεσόντος. ἐχ ἔδωκεν εἰς τιφήν" [[0«- 
λιωείχίω τὴ ὐκήδ εὖτον ἐβῥεψεν ᾿Οἰδίπεν 5. Φυγάδα Φ πατείδος 

ἀπέπεανψεν ᾿. ἐφ᾽ ὧν, (δὲ φυλάξας Σ αἀνϑρωπινον γόμον 5 ἐφ᾽ ὧν 
παν ὀργὴν λογοτοιήσας , ἐδὲ αϑδὶ Ἵ δυστυχ:δῃ ἐλεήσας. οἱ δέ 
ῴῷχσιν ὁπ ᾿Οὐρδίπυς ἀποβαλων ᾿Ἰοχάστην ᾿ ἀπέγημδυ ᾿Αστυμέδε- 
σὰν. ἥτις διέβαλε Τὸν “ρογόνως ὡς πειζάσαντας οἰυτήι. αἴγγανγοι λα 
πήσας ὅ᾽ ἐκεῖνος, ἐπηράσατο αὐτὰ δι’ ἄνματος παραλαβεῖν" Ὦ αῶ- 
ραν. ὦ ταρέδωχε ΝΣ βασιλείῳ τό ᾿Εποχλεὶ ὃς δεέβαλε [10- 
λιωεἰκίω τὸν ἀδελφὸν οὐτῦ, ὡς φρεσιβύτερος" “οο «γενόμδηιος δὲ 
ὅτος εἰς Ἄργος . ἔυρε [υδέᾳ φυγἄδα βοηϑὼν γὺ καίχείνος τῷ 
πατοὶ, καὶ Ἵν ἐναντιόμδοον αἰ ποχτείγας ανεψιον, ἔφυγεν. "Αδρασθ. 
δὲ ᾿θεατιάκδυος ἀυτὰς ἠμφιεσμένος ϑηρῶν δοραῖς, Τυὸδέα δ, συος, 
ΤΙολιυυςίκίω Ὁ) .υ λέοντος 9. συυέβαλε τὸν χρηόμον " ἣν Υ̓ αὐτῷ 
δεδορδύος. κάτρω ᾧ λέοντι ζεῦξαι τὰς ϑυγατέρας, κα δίδωσι 
Τυδε εὖ, Διϊπύλίω" ᾿Αργεέδ ᾿ς, ΤΠολυνοίχεν. πέμψας. δὲ εἰς 
ἹΜΜμυχήνας.. συμμαν ἴαν ἥπι ἐπὶ Θηβαίος . Θυέσ-της μὲν ὅν ἑ]οί- 
μως ἐδίδε". σημῶσ 5 ἄυτὸν ἐχώλυτσε φαὺ λα: ἐπελθόντες δὶ ὃν εἰς τὰς 

,Θηζας ᾿Αργ εἴοι ᾿ πέμτησι Ὡρεσβευτὴν Τυδέα, ὃς καταλα ων 
γύμνικον ἀγῶγαᾳ γ) κ9ὴ συμμωχ σης ΡΩΝ . γικὰ τὸ πάντο, 

Σ αὐτὸ“ 
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αὐσοττρέφων ὅ΄, πεντίκοντὸ νεανίας «ἐνεδρένογτας συννα β εν τἰυτὸ»ν» 
οἰνομρεΐ.. 

ἽὍΠΕΡΙ ΟΙΝΟΜΑΌΥ. 

ἊὉ 2 δ ῇ 

Ἰνόμαος "Αφεως ὧν ιἷός. ᾧ Ἀρπίνης ὃ ᾿Ασωτᾷ, ἢ ᾿Ευῤυ- 
Ὁ μ - ἘΣ - τον 

ϑύης ὃ Δαναῦ, ϑυγαάτέρα ἔσχεν Ἱπποδάμωαν. λαβὼν 3 
“ Φ ε ᾿ Ὁ ΔΛ. “ ᾿ ᾿ 

χρήσιμον ὅτι ἀνωιρεϑήσεται το τῷ ἰδία γαμβρᾷ... ἐκ ἐβόλετο 
Ῥ Ὁ , ᾿ Ν 9 δ ΑΝ. “..} 
ἐχκδῶναλ ἀυτὴν, εἰ μὴ τῷ νἱκήσαντι ἀυτὸν δι᾿ ἔππων. «“Ὁρόκειτο 5 

᾿ Ὁ ᾿ “ Ἶ ΨΕΞΞ -- Π ὰ 

ἀυτοὶς. ἀφετίρλα (δὲ, Κλάδεως ποταμὸς; τερμὰ ὅ5 ὁ ἰσϑ'μὸς" 
,».νΝ Ὁ ΩῚ ς ’ ες ο ῷ ἀῦνι τὴν 

κὶ ἀνεῖλε τρεῖς χαὶ δέκα μνηστῆρας, ὡς [Πίνδαρος ἑξορεξ ", δί πὲ 
ἣν “ξν -,, .] Ι «1 ς.: Ἵ Ἷ 2 Δ τὴ 
εἰσιν ὅποι Μέρμης, Ἱππόϑοος, ΤΙέλοψ ὁ ΤΙδνἼιος,. ᾿Ακαργὰν 

; Ἵ Υ͂ 

Εὐρύμαχος, ᾿Ἐυρύλοχος. ᾿Αὐτομέδων. Λάσιος , “Χάλχὼν., Τει- 
ἤ ᾽ ἐ ε ἔ 3 , ἣ 

κόρωνος, ΑἌχάϑυς ὁ [Πορϑάονος,. ᾿Αραστύμαχος, Κροχαλος .. 
᾿ Ὁ δ ᾿ Υ͂ ῇ τ Ι 

τύτῳ τῷ ἀριϑιμὼ Τ ἀπονλυῤρδύων μνηστήρων καὶ Ἡσίοδος “ὦ ᾽Ἔτι- 
Ὁ Υ [ [ Κὶγὰ ᾿ 

εδοίδης συμμαρτυςεὶ. τινὲς δέ φασι πεντεχαίδεκα ,, «Ὅρος ἕντες 
᾿ ὲ ᾿ς, πα, 9.6 - 

Ἱπτόγρατον.. χ4) Δυχκόφιον. ἐλϑόντος δὲ τῷΈ Τπέλοπος ἐπὶ τὸν 
ἄϑλον Τὶ ἵππων δεδομδίων αὐτῷ ὡσὸ [Ποσειδῶνος 2, ἐραοϑεῖσα 
ἢ Ἱπποδάμεια ΤΠέλοπο;,, πείθειν Μυρτῆλον τὸν εἷον μὴ) Ἕρμϑ. 
ἑρματοπηγὸν δὲ ὦ ἡνίοχον ᾿Ομομάμ, ἐμξαλόντα χήρινον ἔμβο- 

λον ἐπὶ τὸ ἀκραξονίε. ἢ ἐδ᾽ ὅλως ἐμβαλόντα Σ ἔμβολον, ὡς 
“Ὁ ἤ μ Ὁ 

Φειξεχύδης ἱπορεῦ" 8. γψυομῆνα, ᾿Ομόμαῦς τε ἐκχυλιοϑεὶς τῷ τρο- 
“Ὁ ᾽ ἔ Θ ἤ ΄ " ᾿  -αξ Ὁ. 2 ΕῚ 

χὰ. ἀπέϑανε. ἃ Ἱπποδάμειαν Πέλοψ ἔλαβεν. αἱ 5 τῷ ᾽Οἑ 
“ ͵ ε ᾿ Ὁ εχ ὃ εν 

γομιά ἵπποι. ΨψΨίννα ᾧ ἍἌρπυνα. ὁ δὲ Μυρτῖλος, Ἑρμὲ ιἱος 
-» .-᾿ Φ Ν τῷ 

ἐκ μιὰς ΔΜ Διναδ Εὶ  «τέρων Φαεθέσης “ ὅι δὲ, Κλυμέγης ), ἢ 
“Φ φ ν ΄ ΄ 

Μυρτὸς μιᾶς Τ ᾿Αμαζονίδων. 

ΠΈΡΙ ΟΥΝΊΟΣΝΈΕΙΣ 

Ἰνώνη, ϑυγάτηρ Σκεβρῆνος. ταὐτίω «ορο “Ἑλένης ἄγεν ᾽Ἀ- 
ξ 2 “-" ᾿ - εδ φ - 

λέξανδρος" δὲ ἧς αὐτῷ Κύρυϑος ᾿ ὃν Κόρυθον ὀνειδιζομδόη 
φ᾽ τὸ Πριάμε, διὰ δ ψόγον ᾧ Ὁ μομφίω τὰ ἀνδρὸς ἀυτῆς. 

. ᾿ Ι ι- ͵ Ω Ν , 

καὶ διὰ τὸς ἐπεισάκτες γάμας ᾧ Ἑλένης. ἀγειωθδ ἶσα ἔπεμψεν, 
4 ἤ Ὁ φ Ὁ ᾿ - ͵ “Ὁ ᾿ .. ν 4 

ἡγησάμδϑιον τοῖς Ἕλλησι τῷ εἰς Τροίαν πλὲ, φασὶ δὲ ὁτι ἢ 
᾽ ͵ ν᾿ Ἐν “τῷ ἐρ Ὁ ον ἢ 
Ονωνη φαρμαχηργὸς ὅσα, βυλομένη Θεραπεῦσαι ᾿Αλέξανδρον 
ἐχωλύϑη αὖδα τῷ πατρὸς ἀυ]ὴς. τελευτήτανἼ)ος δὲ ἐκείν, ἑαω- 
τὴν σωναναιρεῦ ἢ, ΚΓ Κόϊντον., ἑαυτίω ἐμβαλέσα εἰς τὴν Α΄’ - 

λεξανδρα πυρὰνγ ἢ ἀταχ θεῖσα" ἢ, κὸ ἃ Δυχόφρονὰ, χαταπεσῦσα 
τῷ ᾽ ᾿ τ Ν " ΠῚ) “ Ἢ [ ἣ 

τὰ πύργε' ἐχ ἰάσιμον δὲ τὸ ἔλχο; " ἢ ὅτι τεθνηκὼς ἣν ὃ ᾿ΑᾺ- 
Ι Ὁ ᾿ “ ᾿ κι το, “ ͵ τ Ἃ ͵ 

λέξανδρος, ᾧ ἰαθῆναι ἐκ ἠδύνατο" ἢ ὅτι χεχφισμένα ἣν τὰ βὲ: 
λη 
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Ἀγ: δλιαον .. οἷς ᾿Αλέξανδρος. ἐτοξέυϑη᾽ τῶ ἰῷ ὃ ὝΣδρας " 

γὰρ Ομνώνην. ἰα]οικὴν ᾧ μυσικίω, ἤσκει -. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ͂ ΟΥ̓ΣΤΟΥ ΤΟΥ ἘΝ. ὈΤΡΑΝΩ;. 

() οἱ στὶς ἧτο». βέλος ὑσερμέγεθες: ᾿Απόνλωνος " ῷ ἐχρή- 
σατο κ΄, Κυχλωπωών.,. ΤᾺ ἐργασαμένων Διὴ Σ ΧΕΡΆΩΥΟΝ 9 

δι' Ν αἰπέκτεινεν ᾿Ασκληπιόν.. ἔκρυψε δ᾽ ἀυτὸν ὧὐὸ Ὑπερβορέοις " 
δ ᾧ δ γκος ὁ [ΓΙπερρέϊνΘνο.. 

ΠΕΡῚ ΟΜΦΑΓΛΗΣ. 

Η ᾿Ομφάλῃ: "λέγετω, ὅτι Ἡραχλῆς λατρέυει - ὃ δὲ λόγος" 
μυϑώδης " ἐξὸν. γὸ χάκείνης ᾧ ἣμ νομὴν ἀυτὴ δεσ- 

τὰ ̓ἐγένετο" δὲ τοιόνδ ΦΕ Ὄμφαλη ἣν ᾿Ιορδάνῳ. ϑυγατιρ 
Λυδῶν βασιλέως". ἄυτη ἀχκόσασα Ὑ ἰοκὺν Ἡμμαλέμεν Φοσεποιήθη 
ἐρὰν- αὐτὰ... Ἡρακλῆς 5) πλησιάσας. ἔρωτι" ἑάλω αἀυτὴς.. γεννὰ τοι- 
γαρὃν ἐξ οἶυ τὸς εἱὸν Διομήδίω). ἡδόρδοος δ᾽ ἀυτὴ » ἐποίει ὅ; τί: 
προστάττει ἡ ̓Ομφάλη διο. ὑπέλαβον Ἀατρέυειν. ἰυτὸν «υτῇ.. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ. ὈΝΕΙΡΟΜΆΝΤΕΙΑΣ. 

ἠδ ὰ ὧμ Τελμισδ." ( πόλις ὅδ᾽. ἀυτὴ [Παμφυλίας παλαιοταίτη᾽ 
ἐπὶ “δ “χρόνων Κροΐσϑ ) “ὡρῶ τοὶ λέγονται. τὰς ὀνείρες 

ἐύρεῖν διαχοίνει»" ἘΛΕγ ον" γὺ ἐι. γέγονέ. τι «ὖϑο δοξο, . ὅτι τόδε᾽ 
σημαίνει: Ἀ πάντως ὅσα ἂν εἴτον 5. σιωέβαλνεν- ὀξέρχεονζ. λέγε- 

σὶ δὲ ὅτι ὁἱ ὄνειροι 5. ὥρος. Ἴ. ἠῶ. μᾶδλον. ἰλην εἰς" ὡς ὕδη πετ- 
τομένων ΤΝ. σιτίων 5», κ᾿) τῦ- λογιστικὃ γήφοντος., γΧ μῆ᾽ ἐπιπροσ- 
δεμένο, ταὶς ἐκ Τῷ βρωμάτων. ἐτμίσιν. ἀναπλάττονται. δὲ κα πτε- 
ρῶτο! οἱ ὄνειροι. ὅτί- Ὅμηρ ρος εὗ σεν, ὀγεέρος ὠχετο ἀποττείμγιος" 
διὸ καὶ ̓Ευριπίδης τὴν γὴν μελανγοπτερύγων μητέρα. ὀνείρων καλεῖ. 

ΠΕΡ ΤΕΓΣ ΞΟΙΟΝ ΤΈΩΣ 

Ἢς ὀιωνιχὴς . τὸ μέν ὅδιν σρνεο , ΧΟΠΉΤΙΧΟΝ . ὸ ὁϊξεῦρον᾽ Φρυ- 
γες. τὸ, δὲς. ὀιχοτχοπητικόν" τὸ δὲ. ἐνόδιον " τὸ ὅ᾽,, χεί- 

ροσιχόπιον" ᾿σὺ δὲ ᾿ παλματικὸν. ὁριεοσ ΧΟΠΉΤΙΧΟν᾽ δέ ὑὸν οἰ ΤΣ 
πετομένε΄ τῦδε; Ὁ τῦδε ὄρνιθος 5. ἢ ἐμπροοϑενῳ. ἢ ὀπίσω, ἢ" δὲ- 
ξιὰ ἢ ἀριστερὰ .᾿ Οὐἰτωνδυ ὅτι τύδε σημαλνει. λέγεται δὲ τῦτο, 

ἑυρηκέναι «ὡρῶτος- Τηλέγονος ὀικοτ χοπητιχὸν δέ ὅδ... ὅταν τὸ 
οὗ. τῷ δικω συμιβυάνοντα: ὀξηγήσεται. ὰ εἰπῇ: : τίδε σημαίνει Ψ, 

ἐπεδή φητιν ἐν τῇ σήέγη ἐφάνη γαλῆ," ἢ ὀφις, ἢ μὺς,. ἢ ἔχεν; 
ἐφ α»Ὲ γώ--- 
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ἠώδη ἐλαμον., ἢ μέλι. ἢ μος. ἢ ὕδωρ, ἢ πέρα, ἢ ἀΐλο τι, δι 
τόδε σημαίνει . ταῦτοι δὲ σωυεγφάψατο Ξενοκράτης. ἐνόδιον δέ 
ὅσιν, ὅταν ξηγήσετωι τὸ ω» τὴ ὁδῷ ὑπαντῶντα " ὅτι ἐὰν αἶσο»- 

τήσἢ τις τόδε βαστάζων, τύδε σοι συμβήσεται" ἐὰν δὲ ὁ δεῖνα. 
τόδε' ὁτερ σεμεγράνψατο ΤΙΝ ις. χειροσ χότίιον δέ δὲν, ὅταν διὶ 
τὴς ἐκτάσεως ΟΝ χειρῶν 5 ᾧ διὰ Τ᾽ ῥυτίδων. εἰπώρδυ . ὅτι τύδε 
εἰυτὸν μένει" ἢ ὅτι μνηστέυεται 9 ἡ ὅτι πιιδοποιεῖ ἢ τι τοιὰ τον" 

ὃ συμεγράψατο ἡ Ἔ λενος ἃ πακματιχον δέ ὅσι, τὸ διὰ Σ πάλ- 
σεως τὸ σώματος γνωριζόρῆοον : δίον ἐὰν πάνλη δ δεξιος, ὀφθαλ- 
μος, τόδε σημαίνει" ἢ ὁ μηρος" ἢ ἃ ὦμος " ἤ τι τὰ σώμα» 
τὸς ὃ σιυεγράψατο [Γοσείδωνιος. 

Ὁ ΘΝΌΣ ΔΙΑ ἘΠ᾿ ΒΝ. ΤῺ ΟΥ̓ΡΆΝ: ΤΙΝΙ: 

(} ὅγος τιμάγαι ὦ τῷ ὀυρανῷ δι᾿ αἰτίαν. τοιάνδε" ὅτε ἐπὶ 
γίγαντας ἐσρατέυοντο οἱ Θεοὶ, λέγε: Διονυτον ἢ Ἢ» 

Φαιςον καὶ Σατύφες ἐπὶ ὄνων πορέυεοσζ " ὕπω 5) ὁρωμένων ἀυτοὶς: 
ΤᾺ Γιγάντων. τολησίον ὄντες. ὠγκήϑησαν οἱ νοι. οἱ δὲ  ἔγω»- 
τες τὴς φωνῆς ἔφυγον" διὸ ἐτιμήϑηταν ἐν τῷ καρκίνω εἢ ἐπὲ 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ  ΟΡΕ ΣΤΟΥ͂. 

ς 

Ῥέστης. υἱὸς ̓ Αγαμέμνονος Ὁ Κλυταιμιήσρας . ἀγαγόντος: 
δ᾽ τῇ πατρὸς αὐτὰ ναὺς εἰς ἼΛιον, ἃ ἐχπορϑήσας αμὐ τὴν». 

υὑσοςρέψας τε οἴκαδε, ἀναιρεῖται ἀυτὸς ὁ ᾿Αγαμέμνων στο ᾽Α,- 
γίσϑε τὸ Θυέςτν δόλῳ ἐπ᾽ ἐνωχ αι" ὅτος γὸ. περὶ τὺ» καμρον ΓἜ 
ἀποδημίας. ἐμοίχ ευε τ. ᾿᾽Ορέςε μμητέραι. Χο δὲ τὲς τραγικὰς, ἰυ- 
τὴ ἢ Κλυταιμνήστρα ἀνεῖλεν αὐτὸν 9 χιτῶνι μὴ ἔχοντι ἐκδυσιν 
τραχιήλε-. ᾽Ορέσ:της δὲ τὰυτα μὴ φέρων »ν ἐχδιχησἀμῆοος Σ φόνον. 

τὰ πατρος. ἀνεῖλεν "Αὐγγέοϑον. χα) Κλυτκιμνήστραν. μητροχτονῆ- 
σαλ δὲ τολμήσας . α΄ οχρῆμα, Τὴν δίκίω ἔδωκεν ἐμμανὴς γενό- 
μὖῆμος. Τιωδαρέω. δὲ τὸ πατρὸς τὴς ανηρημένης κατηγ ορήσταντοξ' 
ἀυτὰῶ, ἐμεῖλον χοινὴν ᾿Αργεῖοι ψῆφον ἐκφέρεοσχ ζ τότῃ, 11 
δε παϑεν ἢ ἀσεβήσαντοι. ἈΦ τύχω 5) Μενέλαος ἐκ Δ τλά- 
γὴ» σος ρέψας» γυκτὺς. "δὲ Ἑλένίω εἰσαπέστειλεν εἰς τὸ "Δρ- 
γος" μεϑ᾽ ἡμέραν δὲ ἰυτῶς λϑε᾽ ὦ «΄ϑαχαλύμυος ὗσὸ Ὀρέ- 
στ βοηθῆσαι ἀὐυτῶ . ἀντιλέγοντα Τιωδάρεων μᾶλλον ἠυλαβή- 
Ση. λεχ ϑέντων δὲ Ἀόχων ἐν τοὺς ὄχλοις, ἐπηργέχιδη τὸ πλῆ- 
ὅς ἀποκτείνειν Ὀρέστην. σιωωγ δὲ τύτοις ὁ Πυλάδης ὁ φίλο; 

αυ- 
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εἰυτῶ, σιωεβόλευσιε πρῶτον Μενελάμ τιμωθίαν λαβεν. Ἑ λέν 
ἀποχτέιναντας,. ἀυτοὶ μὲν ὃν ἐπὶ τύτοις ἐλθόντες, διεψέυοϑησαν 
ὴ ἐλπίδο;. εὼν Σ Ἑλέώΐω.. ὡς ὁ μῦϑος Ὰ ἑρπτασάντων. τὴν 
Ἴ Ἑρμμόνίωυ δείξας ὁ ᾿Απόλλων ἔδωχεν εἰς χαρὰς ἀυτοὶς " οἱ 
δὲ, ταὔύτιν φονέυειν ἐμεΐλον. ἐπιφανείς δὲ Μενέλαος χαὶ βλέπων 
ἑαυ τῦν ἄμα γιώσικος 4) τέχγων ἐςτερημένων τ᾽ ἀυτῶν͵, ἐπεβώ. 
Ἄετο τὰ βασίλενα πορϑειν" οἱ δὲ. φθάσαντες, ὑφάψει» ἡπει Ἂν. 

ἐπιφανεὶς δὲ ὁ ᾿Απόννων. Ἑλένζω με) ἔφησεν ἐς Θεὸς διαχο- 
μίζεν. Ὀρέσϊω δὲ Ἑρμιόνίωυ ἐπέταξε Ἀαβεν- ΤΙυλάδη δὲ ᾿Ηλέκχ- 
τρὰν σιμοικῆστμ" χκαϑαρθέντα δὲ τῷ Φόνυ., "Δργς ἄρχεν. 

ὋὌΒΕ ΣΤΟΥΣ. ἘΕΝΕΑΛΛΟΓΙΑ. 

ΖΕΎΣ γενγὰ Τάνταλον ἐκ ἃ Τίλώφις. 

ΤΑ ΝΤΑΛῸΣ 

ΠΕΛΟΠᾺ,, ἃ ἐκ ὁ Ἰπποδαμέιος, κΠ ΠΙγδαρὸν, καγέτω ἕξ, ἤγεν 
ἡγεμόνες, ΑΤΡΕῪΣ, ΘΥΕΣΤῊΗΣ, ΠΙΓΘΕῪΣ, ᾿ΑΛΚΑΘΟΥ͂Σ, ΠΛΕΙΣ- 
ΘΕΝΗΣ, ΧΡΥΣΙΕΠΠΟΣ. 

ᾧ ΠΕΛΟΠΟΣ 

ἘΠΡΈΩΣ ΘΥΕΣΤΗ͂Σ, ΠΛΕΙΣΘΕΝΝΗΣ. 

ἕ Ε Ἡσίοδος ὑτν 

᾿ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν, ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ἤἴΔΙΓΙΣΘΟΣ,. Πλεσθένες δ' ᾿Αγαμὲ- 
ἃ ΟΡΕΙΣΤΗΣ ἢ δ ἙΡΜΙΟ ΝΗ ν ἐνογα ὀιδεν. 

(ὁ ΤΙΣΑ' ΜΕΝΟΣ.) ἐξ ἘἙΛΕΝΗΣ. 

ἨΛΕΚΤΡΑ, 
ἸΦΙΓΕΝΕΙΑ,, 

ΧΡΥΣΟΌΘΕΜΙΣ,. 
ΔΑΟΔΙΚΗ. 

Φασὶ δὲ Σ ᾽Ορέστην φιλίαν τοσάυτίω ἐσ ηκένομ ρος δ Τῖυ- 
λάδίω., κα ΤΙλάδἤω Φγ0: Σ ᾿Ορέστην ». ὥστε ᾧ ἀποϑανόντοσ' 
Τυχάδι. τ ὀφεδηλθεῖν ᾿Ορέσττην μέχε! τὰ Αδε. 

ΠΕΡῚ ὌΡΝΙΘΟΣ ΤΟΥ ἘΝ ὈΥΡΑΝΩ,. 

Ρης. ὅτος ὁ Ζεύς ὄδιν, ἐξς κύκνον μετα βληϑέις, ὅ ὅτε Νε- 
μεσέως ἤρα 9 πᾶσαν Μορφὴν οἰμειξ σης ,) ἐπὶ τῷ Ἵ παρ- 

ϑενίαν φυλάξαι. κα το π᾿ τοὺς τοίνει ἐὶς Ῥαμνϑντα ὃ ᾿Αττικῆς 
ἔγνω Νέμεσιν. ἡ δ᾽ ὡον τίκτει" δὲ ὃ καὶ ἙΛένζω ἐχκολαφϑῆναι 
Κράτης φησὶν ὃ ποιητής ! ἐπτόμδυ. δὲ ὅτω , αἰγέδρα μὴν ἐ εἰς ἔρανον ε 
διὸ χαὺὴ ὅτω γράφεται" ον 5᾽ πλέιονες ἐπὶ τῇ Λήδα ταῦτα ἐμυ- 
Θέυσαντο. 

Π|- 
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ἘΕΡῚ ΤΟΥ ΟΡΦΕΟΝΣΙΣ 

“ Ὀρφέυς. γέγονε μϑσιχὸς, Θρὰξ. τὸ γένος" ὃς. λέγεται. ὅτι" 
ὅτω. “ροσηνὼς Ἦδεν » ὥστε ἐς κΑχα ον τὴ ὠδῇ ουτὰ. 

μᾶνλον ὃ. τῇ μαγ είᾳ. ου]ὰ.. τὰς δρὺς.,. ὦ ΤΡ ζώων. τοὶ. ἄλογα, Α 
ᾧ τὲς λέϑες, ἡ τὰς ποταμός. δοχεὶ 5. ταῦτκ. Βάχχια. μανεῖ-. 
σαι. αἵ. τινες «γόξατα. διέσπασαν οὕ. τὴ ΠΙερίᾳ .. ποδλὰ δὲ ὦ 
ἄνλα βιαίως ἐμργαζοντο, τερτόμεναί τε εἰς. τὸ ὅρος. . ὅϑι ᾧ διέ-. 
τριθον τὰς ἡμέρας. ὡς δὲ ἔμειναν οἱ πολίται, δεδιότες «ξρὶ ὦ 
γυωακκὼν [ ϑυγνατέρων μεταπεμαἐιδηοι Σ ᾿Ορφέα Γ ἐδέοντο μη-.΄ 
χανεῖν ὃν τὸ καταγάγοι αὐ τοῖς ὄμ τὸ δῥας.. ὃ ὃ. σιῶτα-. 
ὙΠ τπωι Διονύσῳ για 9 καταγεν ἀυτὰς βαχχ ευόσας. κιϑα- 
δἴζων. αἱ δὲ γάρϑηκας τῦτε «πορῶτον ες » κατέβαινον. ὧκ. τὸ 
ὁρϑς; ὦ κλῶνας ὃ ἐνδρων παντοδαπῶν... τοῖς ὃ ̓ ἀνθρώποις. ϑαωμα- 
σ-τοὶ τότε θεασα μδίοις ν ἐνεφαΐνετο: «ρῶτον. τοὶ ξύλα. χκαταγὀμῆνα " 
ἀ ἔφασαν; ὅτι Ὀρφέυς χιϑαρίζων. ἄγει τὴν ὑλίω ὧν. τὰ ὁρας 9. 
ᾧ ἐκ. τέτε ὃ μῦϑο; φροσανεπλάνϑη" φασὶ δὲ. Ομάγερϑ ᾧ Καλ-. 
λιόπης υἱὸν τὸν. Ὀρφέα, ὦ Φρὸ. Ἰ ΤΑΝ ΜΙ γεγονέναι. δ μαθη- 
τὶν Δ᾽ βιῶναι δὲ. γενεας ἐννέα." οἱ δὲ τ.{. ἔγραψε ποιήματα. 
ἄτα ὡς ϑεολογ ἰχς ἐχϑσιν Ἔμά το ὦ δὲ. τύτοις. τοὶς ποιή- 
μασι. διὰ μυϑικῶν συμβόλων. λέγεν. τοὶς ΤΩ. Θεῶν. τάξεις, τε χαὶ᾿ 
σειραίς᾽ καὶ τίνων. Ἴνα Ὁ ἔβγα" κ᾿ τοῖα τίνων τελέσ᾽μα τοι" καὶ τίνες 1|- 
νων δημιδργοί᾽ τριατιμὸς λέγονται Ἐἢ). ἴωνθο. τῷ. τβαγιχ. ῳ», 
δὲ τὕτοι: τὰ ἱεροστολικὰ καλύρμδυᾳ κλίσεις χοτμικάινας "νεο-- 
τευτιχοῖ. ἱερὰς. Ἀόγϑς ὧν ῥαψωδίαις κδ΄" λέγονταλ' δὲ εἢ. Θεο- 
γ»γῆτα τῷ Θεοσαλδ᾽ οἱ δὲ, Κέρκωπος. τ Πυϑαγορεέε.. χιρησ'- 
μυς: ΟἹ ἀναφέρονται. εἰς Ονομάκειτο»". τὶ τελετὰς. ἃς. χα ἀυτὰς. 
εἰς ᾿Ογομάχρατον ἀναῬέρασί 'τινες -. ΓΙ λήϑων γλυφὴς" ἥτι; ὁγ.-- 
δρηχονπίλιϑος ἐπιγράφετιι. στωτήρια " ταῦτα Τιμοχλέες. τὸ. Συ- 
ραχυσίῃ , ᾧ ΠΠεργίνα. τῶ: Μιλησίε. λέγεται. χρατῆρας ." ᾿ τοῦτα 
τῴ φατί.. ϑρονισι μὲς μητρώες - Τὴ Βαχχιχά᾽ ταῦτα. ἹΝιχία- 

Ἔλεχτυ φασίν. ἐις “Αδυ- κατ βασιν “ ταῦτα. Ἡροδίχε, τῇ. 
Πρὸ »ϑίϑ. πέπλον καὶ δίκτυον" (6) ταῦ τὰ Ζυωτύξξ. τῇ Ἡρακλεώ- 
το οἱ δὲ, Βροτίνῳ. ονομασ'τικὰ. ἔπη, «Τ᾽ " ἀστρονομίαν" ᾿ἀμμοκχο-. 

πίαν" Θο δὰ ἡκάϊς ὠοϑυτικὰ. ἢ ὠοτκοπικὰ ἐπιχὼς" καταζωσο- 
τιχοὸν: ὕμνες" κορυξ αντικόν," χαὶ φυτικοὶ, ἃ Βροντίνα Φατίν.. 

ΠΕ- 



4) Ὅ10 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ὈΣΙΡΙΔΟΣ. 

ΤᾺ Σιοις, (ασιλεὺς ὑπάρχων ᾽Διγύπην, παρ᾿ ᾿ΑιγυπΊίοις ἐν. 
Ὁ μἰοϑὴ θεός" ὦ οἱ μὴἣ Ἀέγετσιν ἀυτὸν Σ ἀυπὶν ναι τῷ 
Διονύσῳ" οἱ δὲ. ἔτεζον. τῦτον ὃν ἃ ̓ "Οσιδιν σοὺ τὰ Τυρῶνος- 
( δαίμων δέ ὅδιν ὅτος )κὶ ὁ σιωόντων, ἑσταρώχθαι φατὶ, χαὶ 
«κατατμηθϑῆνι μεληδόν " ᾧ μέγα πένϑος “βοέοϑιαι τοῖς ᾿Αιγυ- 
'πτίοις " ὦττε ἐπὶ πάντα χρόνον “μνήμϊίωυ ποιεῦοῦϊ τὸ απαραγγμὰ 
'σὰ Οσίριδος" ὥαστερ δὲ φασι, Σ Διόνυτον «πο Ὁ Τιτίνων διατ- 
οἷνδοχϑῆναι. ὅτω ὦ ἃ "Ὄσιριν ὑπὸ τὰ Τυφῶνο;. ὁ "Οσιρις δὲ 
ἃ ἡ Δήμητρα γιωὴ -Διονύσα, μῖ; Ὥραίψ τὸ υἱὰ ἀυτᾷ τὸν Τυ- 
Φῶνα ὦ πάντας τις ἐκείνων φονεῖς ἀναιρεὰ. τὸ δὲ τῷ Διονύσϑ 
μέλη καὶ μόρια συλδλέξασαγ ἐκάώτῳ γαὺν καὶὶ ἱερὲς ῳχοδόμητεν ἐν 
Φηγάλαις. ᾿Φηγαλη δὲ. πόλις ᾿ΑἸγύπτε,, τὸ μέγιστον ἣν Ἂμ 
ἱερῶν" ὃς καὶ μέγας ὄρχος τοῖς ᾿Αιγυπτίοις ἐτύγχανε" μία ὦ 
ὦ Φηγάλῃ ἡ ὍὌσιρις. πάντα γν ἑυρᾶτα τὰ μόρια, ὡς ἐφίως 
ἢ δημα μένη “Φάντας ναὶς ,9 τὰ δὲ ποιδογόνα μόρια μὴ ἑυρῶσα " 
τὸς δερματίνες φαλλὺς ἐπενόησε “κρεμαννύειν ἕκαστον ἑαυτῷ, ἃ 
συν Ἰότοις ὀρχεϊοῦζ. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ὈΦΙΟΎΧΟΥ. 

οἰ ᾿ ’ ΓῚ ΓῚ 

᾿ Ὀφιῦχο!, ὁ ᾿Ασχληπιὸς λέγεται τῇ, ὁ ἢ ἰχτριχὴς ἔφο- 
5 δ" ΓΗ ] Γ] 

ρΡΘ.. σύμβολον δὲ ὁ ὄφις τῷ ἀγήρω" Ἀέγεται γὸ ἀπο- 
-ῳ ΞΕ τ “Ὁ , 

δύεος ὁ ὄφις τὸ γῆρας. ὦ ἀνανεδοῦζ. ἐπεὶ ἣν ὁ ᾿Ασχλητιο: διὰ 
Ὁ ᾿ -Φ 9 ω Ὶ 9 ῇ ἤ Ε ΨΦ φϑὸ ᾿ 

Ἰὴς ἰατειχὴς ἀνανεοὶ τὶ ἀνθρώπινα σώματα, ποιῶσιν αὐτὸν ἀμ- 
ῃ Ἢ ᾿ Ὁ) ϑ -- φΦοτέροιν τῦν ὁφιν» κατέχειν χὶ τῷ ὀφε, ἐφεςηχένωι. ϑέλοντες ὃν 
[Ὁ ᾿ ὃ ϑ -ᾧ )9 ο » 

οἱ Θεοὶ ἀν]ὶ ἀγάλματος ἀυτὸν ἀνιερῶσαι.. δι᾿ ἄπρων ἀυτὸν ὧν 
[) ν᾿ ΝΜ Ὁ Ὁ» 

τῷ ἐρανὼ ἀνιέρωσταν" καὶ γὅ ὑπ’ υαὐτὼν φϑονηϑεὶς ἰατρικώτκατος 
“ φΦ “ τ ᾿ γ᾽ "Ψψ 

ὥτως ὑπάρχων.» ὡς καὶ τὰς δὴ τεϑνηχότας ἐγείρειν. χεραυνῦται. 
φ ν ἢ Ἃ τ 9» Φ μὰ τ ἢ 9 Ν ἘΣ 

οὗ δὲ φασιν διὰ τῷ οἰστὰ τὸ ᾿ΔΑποόδλωνθυ αναιρεϑῆναι . ὦ 
τ ἢ ᾿ ͵ Ν ἣ ἢ Κυχλωώπὼων Τβ ἐργασαμένων Διὲ τὸν χκεραωνὸν. ἐχκήσατο ἈΦ 

ΤΠΟΙΗΤΑ!. 

ΠΕΡῚ ΟὈΡΦΕΩΣ ΤΟΥ ΚΙΚΟΝΑΙΌΥ., ΚΑΙ ΤΩ͂Ν ἌΛΛΩΝ. 

Εν" Κικοναῖθο, ἢ ᾿Δρχὰς,), ὧν Βισαλτίας ὃ Θρακχικῆς, 
᾿ , ὭΣ Ὶ ’ » ἐποποιός. γέγονε δὲ καὶ ὅτος πρὸ Ὁμήςμ᾽ δύο γγυεαῖς πρεσ- 

΄ Ἂ “4. φῷ " ἢ 7 ' βύτερος ὧν “Ἱ Τρωϊκῶν. ἔγραψε μυϑοποιίαν " ἐπιγράμματα " ὕω: 

- 
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ὑμνας " ὦ ἕτερος ᾿ Δρύσης ᾽ ἐποποιός. Διονύσιος δὲ τϑ7ον ἐδὲ 
γῈγ ονένοι λέγει" ὅμως ἀναφε ἔρον ται εἰς αὑτόν τινώ τοοιήματα. κὶ 
ἄνλος Κροτωνιάτ τὶς ἐποχοιὸς ᾽ ὃν ΓΠΕσισράτῳ συωῖναλ τῷ Ἱυράννῳ 

 μμωρλονι ΠΝ οὐ τῷ ἐχτῷ ςιβλίωῳω ΤῊ γραμματιχῶν. ἔγρα- 
ψΨε δεκαετηρίαν ,᾿ Δ ργγοναωτιχα αὶ ἄΐλα τινά. καὶ ἄνλος Κα μαρι- 
νῖος ἐποποιὸς . 8 φασιν ε) δ εἰς ᾿Αδὲ χαταβασιν τὰ Θραχὸς 
᾿Οἰιφέως. 

ΧΟΤΙ ΑΔΙΓΥΤΙΠΊΟΣ, Ὁ ΠΟΝΜΉΡΟΣ, 

Ὅμηρος ιἷὸς ᾿Αγυπτίων, Διμασαγόρε καὶ "Αἰϑρὰς, ᾿Αλε- 
6) ξάνδρῳ, τώ [᾿αφίῳ ἡπόρηται . Τροφὰς δὲ ἀυτ, “ροφῆτίς 
ὩΣ "0. ἄτηρ "Ὧρα ἱερέως “Ἴσιδος ἧς ἐκ τῷ μαστῶν 9 μέλι ῥεὺ- 
σαί ποτε εἰς τὸ τόμα τὸ παιδί “ ᾧ τὸ βρέφος ἐν νυκτὶ φωνὰς 
ἐννέα, “ροέοχ᾽ χελιδόνος. ταώνος. «ὗξιςερᾶς, χορωνης. πέρδιχΘυ, 

πορφυείων.. Ψαρος, οἰγδύνος Χο) κοττύφε. ἑυρεσδναί τε τὸ πώ- 
δίον μῷ περιστερῶν ἐννέα πυῖζον ἐπὶ ᾧ κλίνης" ἐυωχ ἐμδύϊω. δὲ 
αὖϑα τοὺς τὸ παιδὸς Σ Σίβυνκαν, ἐμμανὴ γεγονυῖαν, ἔπη 
σιχεδιάσοι. ὧν ἀρχή" 

μασαγόρα πολύνικε"» 
ἐν ὃις ὦ μεογακλεὴ ᾧ σπφανίτιν ἀντὸν “φρροσειπεν " Φ γιὸν 
χτίσαι κελεῦσαι ἐννέα πελειῶν Ἐ" ἐδήᾺ» δὲ τὸς Μύσας" τὸν δὲ 
γὴ τῦτο ποίσω, Φ τῷ παιδὶ ἰνδρωϑ ἐντὶ ὀξεςπεῖν τὸ Ὡρᾶγμα" 
ῷ τὺῦν ποιητίο) ὅτω σεμυῦνχαι τὸ ζῶς οἷς βιέφθ.- ὧν σιωέπῳιξε" 
ᾧ ποιῆσαι ἀυτὸὶ, τῷ Διὶ τίω ἀμβροσίαν κομίζοντα . 

ΠΈΡΙ ΤΗΣ ἘΝ “ἈΡΚΆΔΙ Α ΤΕΛΕΥΤΗ͂Σ ΤΟ ΟΗΈν 

Ο ὕὰς αὅϑὶ Ἴὼ ᾿Αρχαδίαν γεγονὼς . ( χώρα δὲ ἄυτη τὴς 
[᾿ελοποννήσ'ϑ ) περμέτυχ εν λιεῦσι Φθειριζομένοις, κὶ ἡρώ- 

τὰ ἀυτός" ὦ ἄνδρες. ̓ Αρχάδιοι, ἁλιεῖς τέχμΐω . ἄρᾳ ἐθηρέυσ(- 
μέν τι: οἱ δὲ ἁλιεῖς ἐπεχοίνανο τῶῦτο τὸ ἔτος 9 

Ὅυς ἐλομῆν λιπόμεσϑ᾽ οὐδε δὴ ἔχ, ἐλοις . Φερόμεσθα. 
ο δὲ νὲς τῦδε τὸ ἔπους τοιδτος" δ). ὃς μὲν φθεῖρας ἐθηρεύσια μι, 
ἰπεχτείνα ιδυ ἐνταῦϑα" ὃς δὲ ἐχ ἰχύσαμδυ θηρεῦσαι, φέρομεν ων 
Ἰοὶς ἱματίοις. ἐχ ἐνόησε δὲ. φασὶν, Ὅκμμηρο: τῦτο τὸ ἔπος" καὶ μι- 
κρον ἐκεὶ συγγενόμενος . ἀπέθανεν ἀπὸ λύτης. λέγεσι δὲ εἰ 
χὠ χρήσιμον τὸν χρησμῳδηθέντο Ὁμήρω, ὅτι ὅταν αὐτῷ «Οροτε- 
ϑείη ζύτημα 9 ᾧ μὴ ἕυροι. τότε ἀποϑανῶται. ΠΕ- 

 ΔΑὰ τμᾶγῇ. πεγριδῶν. 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΉ ΔΟΥΣ. 

ἾΪ Αλαμήδης ὁ Νυυτλίε ῷῶ Πλημίτης » Ευβοξυς τὸ γένος " 
( "Ευβθοια δὲ. γῆσος ἀπαντικρὺ τὴς ᾿Αττικῆς, ) σοφώτκτος 

ὧν. Ὃ τὸ ἀρι δ) εὴν » ἢ ἄυτὸ τὸ ταβλίζειν χεχρῆθϑαι καὶ ἄδλαις 
“πονλαὶς μεϑόδοις. ΠΟ ΥΩ εἰς ὅσι ̓  συσρατευομδίων «ἰδὲ τὸ ὝΛιον. 
ἀπέθανε δὲ ὦν Τρόιᾳ κατ᾽ ἐπιβυλὴν τ )υοτέως ᾿ Οδυοτέα γὼ 
εἶχεν ἐχϑρον; διὰ τοιάυτιν αἰτίαν" τὰ ᾽᾿Δγαμέ ἔμγονος Φροτρεπῦς 
μδύε. τὸν ᾿Οδυοτέα ἐπὶ τὶν ἴδ Τροίαν ἔξοδον, ᾧ μὴ ϑέλω; 
ἀπελθεῖν. ὁ Ὀδυρχεὺς Ε ὦ μανίαν “Θροπσοιητιά μῆμος. “ ιῷ π λας 
ὃ)0}. καὶ δῆθεν αἱ ροτεκὼν ω “μανίας. “Φροσποιήσ ει " ὃ Παλαμήδης 
ἤλεγξεν ὅτι δὴ ὃ βιαϊνετὰι " ἤλεγξε δὲ αὑτὸν ὅτως ᾿ Τηλέμαχον 

χὴν υἱὸν ἀυτὰ “οροοδπεὺς "ϑρὸ τὸ ἀρότρα Σ ΕΣ τὰ φϑάσας ὁ Ο ᾽Οδυτ:- 
δεὺς περὶ τὺ παλδίον Σ ἐπῆρε τὸ ἄροτρον ἵνα μὴ τλήξῃ τὸ πολ- 
δέον" κὶ ὀγνώσ δὴ ὅτι γηφάλιος. ὅδ: ταυτίω ὃν τὴν μῆνιν μηνίων 
ὁ ᾿Οδυστεὺς ὦ τὴ Ἰρωζδι» ποιεῖται πλαστὴν ἐπιστολὴν, ὡς ἀπὸ 
Τίριάμα ὡς γος ἃ Παλαμήδ!ω κῇρα' “ὡροδοσίας  ἙΆληήνων., 

ὑσοτίϑησιν ὦν Ἴ) τὸ ΓΙαλαμηήδος σχηνῇ. ὕξερον δὲ χατηγο- 
δίας κα΄ ἀυντὰ "γοομένης κι Τιαλακμήδες ὡς Ὡροδότε . ἐυρέϑη ἡ 
ἐπιστολὴ κατακϑάνοσὰ αὐτὸν 5 χαὴὶ τέθνηχεν ὗδο ᾿Αγαμέμνονθ. 
19) πάντη ΤᾺ Ἑλήνων. Ἃ λιϑοβοληϑείς. . Ὑέγονε δὲ ὧν Λεπο- 
Τύμνῳ, δε: Μηϑύμνης,, ἱερον τὸ οἰνγδρός.. χύτε βμαϑὼν τὴν Ἰότῳ 
αἰναλρεσν ὁ τότε τατρ “Ναάυτλιος, ἐπλεῦσε “αῤος τὰς Ἕν ληνᾶς» 
ἃ Ὁ τῇ τσωδὸς ἀπήτει ποινή». ἀρακτος δὲ ὑποστρέψας, πᾶν- 
Τῶν χαξαζομένων τῷ (χπιλὸ ᾿Αγάμέμειονεν, με υδ Παλαμήδίω 
ἰνεν εν Οδυοσέυς. 3 σ΄ ϑασλέων λοιπὸν τὸὺς ἙΝ ληνιχὰς χώρας. 
παρεσικέυασε τὰς ΤΊ Ἕ Ἀλήνων γιώσδκας μοῖχ ἐυϑ ναι , Κλυται- 
βανήσρδμ, ᾿Δηγίσθῳ" ᾿Αἰγιάλ φίλ; τῷ υἱῷ Σϑειέλε' Μηδαν δὲ τ᾽ 1δο- 
Μενέως ὑπα Δέυχα, ἣν κὶ ἀνεῖλε Λεῦχος, κὶ Κλησυδήραν Ἴ θυχγα- 
τέρα οἷυτῆς. ὦ τῷ ναῷ χατυφευγόσας.. καὶ δέκα πόλες ω Κρήτης 
εἰποασάσας. ἐτυράννησε, δ΄ ΤῈ Τρωϊκον πόλεμον. ὶ Ὶ Ἴδομε- 
νέα τῇ Κρήτῃ κα ταΐροντα, ὀξήλασε. ταῦτα πάντχ ταῖς τὸ Ναυ- 
σλΙΝ γέγονε συσκχευοὶς. ὕφεξον ὃ ἀκέήσας τίω τὶ τ Ἑλλήνων ἐπά- 
φοδον ἐπὶ ἢ πατείδα,, ἦψε Φιυκτον ἐπὶ τὰ κοῖλα ὁ Εὐβοίας, 
Καφηρέα λεγόμια. γὺν ὃ, Ξυλοφάγον καλόμδυον, ὅπὸ πλέυτζαν- 
πες οἱ Ἕραηνες, ἀυτὰ δοχον λιμένα τῇ, διεφϑάρησαν. 

5 5 [ῈἘ- 



3.2.2 ΙΕ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ͂. 

Π]|λλλόδων, ζώδιον ἣν μιχρὸν ξύλινον ὧν Τροίᾳ διοτετὲς., δίον 
δς ἀέρος ἄνωθεν ὠρανόθεν πεσόν. φασὶ δὲ ἀυτὸ ανδρος δο- 

μὰν ἀμφίεοϑαι., τέμμα τε ἔχειν τὸ ἡλωκάτἼυ», ὦν 3, τὴ κεφα- 
λὴ τἴλον, χαὶ δόρυ ἐν τῇ δεξιᾷ" νὰ τετελεσμένον ἢ ἘΆΕγ.ον φὺ- 
λάττον ἢ βατιλοίαν τὴς Τρ όιις, διὸ χαὴ ᾿Οδυοσόὺς Χάϑρα εἰ- 
σελϑων ἀυτὸ κέκλοφε. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΠΑΛΛΆΔΟΣ. 

171 λλς ἡ ᾿Αϑηνᾶ, φὖϑδο τὸ πάνλειν τὰ ὅπλα" πολεμικὴ γὼ, 
ᾧ ἐν τῴ γπυνλο ἀπὸ ὃ τὰ Διὸς κεφαλὴς, ὁξέϑορε τὰ 

ὅπλα χινᾶσα ̓  ὠτλισμένη γὸ ἡ φρόνησις Ἀέγεταλ, δια τὸ κατὰς 
πληκτιχὸν, ᾧ ἔπανδρον 9 κὶ τὸ σαϑηρόν᾽ ἢ αὖϑᾳ τὸ παλνλομένίω 
τίω) τὰ Διουύσε καρδίαν ἀνενεγκεῖν τῷ Διΐ, Διόνσον γὼὸ τὸν 
ζαγρέα καλύμδοον. ὑμὸν Διὸς κῳ ἹΠερσεφόνης σάρχοντα.» με- 
ληδὸν οἱ Τιτῶνες ἐασάραξαν. ὃ ὁ καρδίδυ ἔτι πανλομένί» ἀνή- 
γεγκεν, ἢ ὅτι οὦὦὸ ταῖς συμβολαὶς ὃ μάχης ΤΜ γιγάντων αὶ τ 
Θεῶν, Πάλλωτα ἔνα ἔ γιγάντων ἀνῳλεν" ἢ Παάλλαντα Σ Ἴδίον 
πατέρα πτερωτὸν ὑπάρχοντα. ὦ ζιάζοντα ταύτίυ» ὡς ϑέλοντα συγ, 
γενέ, . ἢ Ἃ παρϑενίαν τιμῶσα, τῦτον ἀνελεῖ ᾧ τὸ δέρμα, 
ουτῷ ὡς; ἀϊγίδα περιεβάνκετο" χο) τὸ πτερὰ τύ]. τοῖς ποσὶ ταύ- 
τῆς “ροτήρμοτεν᾽ ὅϑεν ἀυτὴν ἐθεοποίησαν οἱ Ἕληνες γυ χαϑάς- 
περ χαὶ τίω πολεμικωτάτζω ᾿Αϑηνὰν,, ᾿Ιτωνίδε μδὐ ὑσάρχασαν 
ϑυγατίρχ,, ᾿Ιοδάμῃ δὲ ἀδελφήν" ἣν ᾿Ιοδάμας οὠντιπολεμᾶσαν. ἀγεῖ- 
λὲν, ὡς φησι Σιμωνίδης ὁ ἡνεαλόγος ΤΙ|ηλκίδης " 

.---.- ᾿εϑάμίβεον ἐϊισοβόωντες. Ὁ 
Ἔργον ᾿Αϑηναίης Ιδωνίδίιθυ, ἠδὲ ᾧ ἀυτὰς. 
Ἥρωας χείρεσσιν ἐπικρατέοντας ἐρετῶν. 

Φερεχύδης ὃ᾽ πανλάδια λέγει τὸ χειροποίητα μορφώμάτα ν κσὴ 
πὰν τὸ ΟἿ ὠρανδ εἰς γὴν βανλόμδοον. ᾧ τὸ ΤΙαχλάδιον ὅ. τῆς 
᾿Αϑηνὰς, τοιῦτον ἣν τοίπηχυ . ξύλινον . ὁξ ὑρανδ. κατὰ πεσῸν 9 
ὥς φάτιν. ὦ Πεσιμᾶῆντι τῆς Φωγίας. ὅϑεν ὁ Διόδωρος τὴ Δίων 
Σ σύτον ἀπὸ τὰ πολλὲς ἐχεὶ πεσεῖν ὦ τῇ συμ(ολὴῇ τ πολέ-: 
μ5. ὁπότε διὰ γὴν ἑρπαγὴν Γανυμήδους ἐμάχοντο. Ταάνταλθθυ ὁ 
ἐραστὴς Γανυμήδυς, καὶ Ἴλιος ὁ ἀδελφὸς ἀυτὰ,. ᾿Ιωζννης δὲ ὃ ̓ Δν- 
τιοχάς ΦὙἘῈ ἐρανὰ λέγει πεσεῖν τὸ ΤΙανλάδιον . ᾿Άσιον δέ τινὰ 
φιλόσοφον μαϑηματιχον ποιῆσω ὠροσχόπον χάνλιςον, ἀπόρθητον 

4! 
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ΖΦ Σ πόλιν ἐκείνω, ἔνϑα ἄν τῦτο μείνῃ πεφυλὰγ, δον χ, ἄσυ- 
λον. χιαείσαντα Ἴ τὸ τοῖν τον Τἰανλάδιον τῷ Τρωΐ. ᾽Α τολλόδω- 
ρθ. δὲ λέγει. Α΄ τὸ κτίσαι λον Ὁ Ἴλιον, τὴ οὶ ἀχκολυ- 
ϑύτσαντα, ξυξαοῦ ἐδειν συγ μεῖον ῷ τότε ἐδ:} τὸ ΓΙαΝλάδιον οὐ ὦ 
τοἰτηχὺ ἦν τῷ μεγέϑει , τοῖς 5) ποτὶ συμβεβηχο: τὴ δεξικ 
δόρυ ἔχον 9 Ίὴ λαιὰ ἡλαχάτίω. φ ἄτραχτον. φητὶ γδ» ᾿Ἀ θην) 

παρὰ τῷ Τείτονι τρέφει. ὡ θυγάτηρ ἣν ΓΙαλλάς, οἱ μι Ῥοτέρας δ᾽: 
δασχάλυς τὸ κ΄ πόλεμον εἰς φιλίαν ἐλθεῖν. μενλόσης δὲ πλάσ- 
σεν τῆς ΓΙαΝλάλος ) φοβηϑ-ἰς ες ὁ Ζεῦς ἃ ἀνέεινε τίω αἀπείδα;, 
τρωϑοίσα σὲ Τ ̓Α ϑηνᾶς χΊ τειν" ᾿Αϑηνὰ 5, σερίλυπος .7,8.0- 

μένη, ζόανον ἐκείνης ομοιον χατασχευάτατα . περμέϑετο τὸὶϊς φέρ 
ἌΝ ὃ λέγεσιν αἰγίδα" ὦ ἐτίμα ΤΕΥ ταρὰ τῷ Δεῖ. ὕτες 
βῥὸν ὅ᾽ ἡ Ἠλέκτρα τῦτο Θροτεγγίσατα ἔρριψεν εἰς ἢ Ἴλιον ἢ ᾿ 
μιτονύμθε " τὅτο δηλὅσα. ὁτί καὶ τιμῶσα παρθενίαν, τὰς τυ - 

φευθεέτας μιτεῖ. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΣ. 

ΗἩνελότην ὡ τὸ ᾿Οδυυτέως γαμαῖχα . τῦτα πλανωμένὰ τὴν 
᾿ πλανίω ἣν ἐπλανήθη μὰ) τὸν Τρωΐχον πόλεμον . πονλοί 

τινὲς ἦλθον μνηξευτόμενοι. καὶ δὲ ἡμέραν δξ ἡμέρας ἰνεβάνλετο, 
μηδενὶ ϑέλυσα γγαμηθῆναι δι τὸ αὐδαμένειν αὐτὴν τὸν ᾿Οδυοτέα 
Σ ἀνδρὰ κἰυτῆς. παίντες ὃν δραξάμενοι, συγγεγόνασιν αὐτῇ" ὦ 
ἐγχυμονήτατα; ἔτεκε τὸν ΤΙῦνα .υ διο νὰ [ἃν καλεῖται » ὅτι ἐκ 
πάντων ἐπτάρη. λέγητε. δὲ οἱ ̓ Αιγύπτιοι, αἰυτὴς τὴς Μίξεως τῇ 
ἔφορον τὸν [τἄνα : ἔνθεν 34) τραγοσχελὴ αἄυτον ποιᾶσι δι τὸ 
κατωφερῆ τ τῦν τράγον, ὃν καλϑσιν οἱ ᾿Αηγύπτιοι Μώνδητα. ἕτε- 
ροι δὲ λέγυσι ὅτι πάνυ ἐυμορφοτάτη ἃ σωφρων ἣν ἡ [Πηνελόπη 
ὦ διὰ τῦτο ἡράασ δὴ οἷυτὴς ὁ Ἑρμῆ: .ὦ μετεβλήθη εἰς τράγον" 
αὶ ἐκνοσήτασα ἄυτὴ μανίαν , ἡράσ δη τὸ τράγν8 ᾿κὶ ὀχευϑᾶσα 
ὍΝ ἀυτὰ σωμυέλαβεν ὁϊξ αὐτῇ, ὦ ἔπχε Ὁ [Πᾶὄνα. ἃ ἐκγεόποίης 
σεν ἀυτόν. ᾿Ετιμενΐδης 3) ὦ τοὺς ἀυ]ὰ ποιή ἅατσι, Διὸς ᾧ Καλ- 
λισῦς ΤΙχνα χαὶ ᾿Αρχοδα. διδύμες φησί. ᾿Αρίςιπηος δὲ ἐν τώ 
᾿Αρχαδικὼ,, Διὸς ᾧ Νύμφης Ὄνηΐδος. ὦ δὲ λέγδτι διὰ τὸ τὸ 
Παν; ὅτι τῆ: ὥρα: ὅδ] σημεῖον. τατέρ:! τῷ χχντῦς “ ὅϑεν χὺυ- 
ὀίω; “Ὡροταγ ὀρέυεται Πῶν. σωμοικειδτοι γὸ ἢ μορφὴ τὰ ϑεῖ τῴ 
Τεριέ χα ΤΠ" χαὶ τὸ μὲν Ῥ χεράτων, ἀπομίμημα ἡλίῳ χχ δ᾽ ΛΥνγς9 

κὶ μηνίσιχϑς φασὶν εἶ " σὲ δὲ πάρδαλιν εἰλῆφθαι; Τῆς γῆς, Φανγ: 
τασίας ἐνέχα τὰ 5. κάτω λάτια, Τ᾽ ὃ γὴς μερῶν, καὶ 3 ὦ 

5 2 ευς- 
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ἀὐυτὴ τεφυκύτων᾽ τῆν. σύριγγα. ΤΩ ὦ, τῷ κόσμῳ πγευμάτων: μί- 
μητσιν ἐ)" τὸ δὲ. αἰγωπον Α ἍΜ χὰ ταιγίδων τοῖς αἰφνιδίως ταρο-" 

χάςν, .4). τῷ ἀπὸ νεφῶν γ 1100 δύων. θα Ὡ α“ἕρα μετα βολὼν ῶ ὦ 
τὰ κάτω. τϑτες: τὸς μηρὸς δασεῖς σημαΐνοντοις., τὲς ὑλώδεις, τό- 
τας" χἡ το κάτω. βραχέα, σημαίνοντα τῳ ὁρῶν. τὰ τραχέα. ἔχεε. 
ὦ τὴ μιΐζ. χειδὶ. τὸ ὁρέτανον : σημηλτον τῦν ἐργασίαν" τὴ δὲ 
ἄν λῃ Ὁ σύξιγγα σημαλνασαν τὰς ἀνέμιας - ἄχλως" ὁ [Πᾶν ἃ 
ἄυτός ἔσι τὸ ταντός" ω τὰ (δ χα κάτω λάσιχ ὦ τραγώδη., δι 
πὰ τ γῆς τραχύτητα. ἔχεν" τὰ δ᾽ ἀγω οἰνθρωπομορφα . διὰ, τὰ 
ἋΣ ἀιϑέρα. τὸ ἡ)κεβμονῆρον δ᾽ τὸ κόσμ"» ὃ δὴ λογίκον δι, λά- 

γον δὲ καὶ ὀχευτὶ 'ω οἰυ]ο» παρεισάγ 8σ᾽ν διὰ τὸ πλῆϑθ. δὰ 
σππερματικὼν λόγων ὃς ληφε. ὦ Τὶ κ ̓ σύωμιξιν δὲ : ἐξ αὐ γς 

γομένων. ον τοὺς ἐρήμοις δὲ διατοίβειν : μάλιτα τίου) μονότητε:- 
αὐτὰ διὰ τύότϑ παρατάμενοι." δι γὸ- ἘΣ μονογν Ἐνὴς ὁ κόσμος ὅς. 
τὸς δὲ Νυμφας διώκει , ἐπειδὴ χιβρει τοὺς ἐκ ΤῊ ὑγρῶν ἀνας- 
ϑυμιάσεσιν . ὧν χωεὶς ἐδ᾽ ὅιον τὸ ὅλον ἐμφυίνειν. υἡεθρίδα δὲ. 
ἢ τοάρδαλι»» ἀυτῷ ἐνῆφϑυι, διχ τὴν ποιλίαν ἣν ἄννων καὶ κὲ ΡΨ. 
ἀνλὼν χρωμάτων ἴω Μεωρεῖ ται. ὧν ἀυτῶ. σύρτον δέ. τῆς Ἵ τάχα 
μὰ διὰ τὸ ιὑσὸ παντοίων ἀνέμων διχπνεῖονζ : τάχα δ᾽ ἐπεὶ τ- 
ἐκμέλειαν ἰγξιοφανῇ ᾧ αυστεραν » ΓΥΝΝ Π “Ὅρος ἔγδειξιν. ἔχεν ἐ 
τὸ δ᾿ ὦ τοῖς ὄρεσιν αὐτὸν. τοὶς ̓σπηλαΐοις διχταοζο... δὲ τὰ 
2 πίπως «έμιμα ἐπηκολέϑησεν Ὡ δρειόν τὰ τὰ μεγαλοιορεπές 
ἔχοντος τὰ φυτἕ" ἔτι Ἵ τὸ. πανιχον- λέγεοχ, ταραρζοὶς τὰς αἀφ)»ν:- 
δίας ὦ ἀλόχες. ὅτ᾽ γάρ πως. ᾧ αὐ ἀγέλαι "ἃ τὰ αἰπόλια. 
ττοεῖται, ψόφυ. τινὸς Ἔ ὑλ ἧς οχῆ τΨ αὐσάχτρων κα) φαράγγὼ- 
δὼν τόπων αἰκύσαντα.. ὁ χεέως δὲ, χα) ΤΨ ἀγελο μίων νἀ ββρρει κενὴ 
ἐπίσκοπον ἐποιήσαντο. τάχα, μὲν διὰ τῦτο καὶ περάσ Τὴν ἀ δέχη- 

λὸν πλάττοντες; τάχα ὅ. τὸ διττὸν ΤΩ ὀξεχό ὄντων ἀὐυτῶ. ὦτων. 
ἐνιττόμἣοι. ἴσως δ᾽ ἂν ὅτος ἢ ἃ Ποία πος εἴη. χαθ᾽ ὃν «ὡρότι- 
σὶν εἰς φὼς πώντα . ΤῊ ἀρχαίων δι᾽ εἰσὶ. δαιμόνων . χ4) εἶδον 
ἀυτον δι᾿ ἃ ἐφρόνεν αὗδὴὶ. τῆς τὰ κόσμε φύσεω; παρισ' ταντων.. 
ἐμφαίνεε γῶν τὸ μέγεθος ΔΜ αιδοίων τίω. πλεογάζασαν, ἐν τῷ 
σλδοίῳ σπερματιχὴν δύναμι. καὶ δι᾽ οὡ- τοῖς κόλποις αὐτὸ πάγ- 
χαρπος , Ὁ δαψίλειαν Τμ οὖν τοὺς δἰκείας ὥρωμς. οὗτος τὸ χόλ- 
το 8 Φυομιέγων , καὶ ἀναδ εἰχγυμένων. καρπῶν. παρεισάχεται δὲ κα γ) εἰν 
τὸς φύλαξ ἰὰ τε κήπων αὶ ΤΙ. ἀμπέλων, ἐπειδὴ κατὰ ὁ γῶω- 
νῶντα ὅφι καὶ τὸ σώζειν ὰ γεννᾷν ᾧ τὸ Διὸς ἐντεῦϑεν σωτὴρθ9 

) λεγομένῃ, πὴ τὸ μὲν πολύφωνον ᾧ καθαρὸν αἱ ἀμπελοὶ. 
τὰς,» 

9. Ξ. 
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παριστῶτι" μάλιστα, δὲ τὸ ποιχίλον. γα τὸ ἐπιτερτὲς, ᾧ ῥᾳδίαν 
τὴν γένεσιν ποιόμδυον οἱ κῆτσοι" τοιάυτίω ὡς ἐπίπαν αὐτὰ καὶ τὴν 
ἐσθῆτα ἐχονΊος. δρέπανον δὲ ὦν τὴ δεξιᾷ. χ εἰθὶ “ροτένει, πό- 
τερον ἐπεὶ τύτω χρῶνται “ορὸς τὴν χάδϑαρσιν Τῷ2 ἀμπέλων" ἢ 
ἐπεὶ ΧΤ τὸν τηρῶντά τί ὅξι , κὶ χαϑωπλίισται πρὸς ἀσφάλειαν 
αὐτὰ" ἢ ὡς τοιάϑτης δυνάμεως μῖΣ τὸ ἐνεγκεῶν τὰ ὄντα, ἐχτε- 
μινύσης οἰυτοὶς κὶ διαφϑειρύσης. ἀγαϑος δὲ δαίμων, ἥτοι πάλιν 
δ' χότμος ὅδι βρίϑων κα ἀυτὸς τοῖς χαρποὶς. ἢ ὃ πρροετως. αν - 
τὸ λόγος, καὶ΄ ὅσον διαῖται ᾧ διωμερίζε:. τὸ ἐπιβαῖλνον., ἀγα- 

ὃος διμρέτης ᾿σάρχων.. τεχνίτης. δὲ. ᾧ σωτὴρ ΤῊ ὀικείων ἔδι, 
τῷ σώζειν χαλὼς δ ἴδιον ὄιχον. αὶ ὑπόδειγμα παρέχειν ἑχωτον 
ἃ τοὺς ἄνλοις. τὸ δὲ ὃ ᾿Αμαλϑείας χέρας 5, ὀικεῖον ἀυτῷ φρα- 
νημά ὅδ" ὦν ὦ- μα πάντα διώχεν τὰ ἈΝ τὰς ὀϊκείως καμρὲς 
Φυσιδηα. ἐὠκα' ὁ αἴθ ἕν τὶ ἀντον γωόμῆοον. αὖδα' πολλὰ δ᾽ 
ἀθρόως χαὶ ποικιλίᾳ ἐμπεοιύδως ἀμαλθύνει . ἢ πάλιν χεραΐζε; 
πάντα. διὰ τὴν ἡἡυομένϊωυ ΦῈ ἀυντῷ χορὸ: τὸ πονεῖν «ὠροτροπὴν 
ὡς ΤΩ ἀγαθῶν τοὺς μὴ μωλαχιζομένοις «ὡροτγιναμένων. 

ΠΕΡῚ ΟΣ: ΠΑΝ Δ ΡΕΈΩΣ: 

“] Δυδάρεω, ᾧ πατὴρ Μέροψ ὁ Μιλήσιος, κῦραι Μέρόπη,. ΚΆεον 
ἣ ͵ ἈΉΟ , ῃ : ὙΠ. ᾿ ͵ Ὡ 

θήρα ὦ Δὲηδῶν. τὔτων η πρεσξυτάτη ᾿Αηδων, Ζήϑω τῶ 
᾿Αμφίονος ἀδελφῷ γαμηθεῖσα, ἔσχεν (ον ἔνα, ὃ “Ιτυλον. φϑο- 
γἄσα δὲ τῇ" τϑ- δάερος ᾿Α μφίονσς πολυτεκγνίᾳ,.(. σοχνοὶ. γὺ ἀυτῷ 
ἐγίνοντο πυλδες. ὁκ Ν δόξης τῆς Ταντοιλϑ, ἢ ἽἹπ πομεδύσης 9) ἐπε 
ἑώρα τὸν ιἷον. ᾿ἰτυλὸν συωχϑύροντο. ἐκείνοις, χῷ ποτε ὦ συσα- 
γακλινόμῆυον, ο'δουγγένδλες ΧΤ' χαιρὸν. τῷ ποδὶ ἰδίᾳ. χοιτασ-ὃ- 
γαλ᾽ ἢ. κατὰ τριὰς 5 τὴν ἐνδοτέρω. χοίτίω ἑλέοῦί, , ὡς ἂν, -ἀωρὰ 
νυχτὸς ἀυτὴ ἐτελῦθδπσα,» ὃ τρῶτον ἀποσφάζη. ΤΨ ᾿Α μφίονος παί- 
δων" ὃ ὃ. ἣν ᾿Αμαλεύς. τῷ 5. ᾿Ιτύλε ἐχλαϑομένμ.. ἢ ἄνλως 
μὴ ᾿ὐσαπύσαντος., ἐπεισφρήσασα τυχτὸς αὶ ᾿Δηδων. ἀποσφάττει 
δ παῖδα ᾿Ἴτυλον, εἰς ΟΣ ̓ Α μωλέα. δοχῦσα βέττειν τὸ ξίφος. ὡς 
5.) τὸ τὸ Φϑόονε χαχοὸν ὕὅτω χατίσχηψεν εἰς τὸν Ἵτυλον, χα]οχης 
ἡ μήτηρ γενοιμένη τῷ πένθει. αἶτεῖ ϑεθς ΦῈ ἀνθρώπων οδυέοῦζ" 
ἃ ἀνλαγῶσα εἰς ἀηδόνα τὴν φαλνομμένίω), τὸ τῷ Ἰτύλυ πένθος 

ὅμως αὶ μετηνδλαξεν" οὐδ᾽ ἐπὶ στόματος ἔχε: ἀυτὸ ἀδσα. ἀλ- 
Ἄοι δὲ τὴν ἄνθρωπον ᾿Δηδόγα, ἐκ ἀγνοῦσαν φασι τὸν "Ϊτιλο» 
ἰνελθεῖν.) ἀνλοὺ ἐχῆσαγ' χτείνγασα γὸ, φασὶ, ὃ τὸ ᾿Αμφίονος ᾿ἃ- 
μαλέᾳ γ, εἶτο, δὴ φύβῳ. ὃ ἐχείνα γιωφικὸς καὶ τὸν Ἰδιον ᾿[τυλον: 

51» 
7.25 
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ἐπέσφαξε" φϑάνυσα τὴν ἐλτιζομένίω ὦμ τὴς δυσμενῶς κπόλασιν" 
χ4) τοῖδε αὔθ ἀηδόνο; ἀσὸ δὰ ὡδὶ τὸν Ποιητίο) ἱσορεῦτοαλ.. τὰ 
ΣΝ κοινῶς οφαφομῆνα “ἴδ ἀυτῆς ὧσο ΤΜ μεϑ'᾽ “Ὅμηρον ᾽ ὦ τῷ 
«δὶ Τανδίονος λεχ ϑήτεται. ᾧ ἄκλως᾿ ΓΙανδαρέε 9 δύο κόρας το- 
κέας ληφϑείσας» ἐχόμιτεν ᾿Αφροδίτῃ. ὡραίας δὲ γάμα δυομέ- 
γὰς αἰνηρείψαντο ἡ ̓Αρπυιαι » ὦ παρεδόϑηταν ᾿Εδιννύσιν ἀμφιτο- 
λέσειν. ἴσως γὸ περικαϊηνεὶς μὲν ὅσαι » δι ορφανίδν ὅ᾽ δυαχρα- 
»ὅσαωι, καὶ εἰς υὑσοδύσκολον, κ᾿). ὁ!» 9|τ|ὲ}» ἐφιννυῦδες ἦθος με- 
πχαβληϑῶσοαι τῇ Αύπῃ, ὠχοντο ἀνώνυμοι 7) ᾧ διὰ τῦτο ἀνέμοις 
ἐταχ)ῆναι» ᾧ ᾿Εδιννύσι παρα οϑῆναι μυϑέυονται . ἡ δὲ Π|ωε- 
Αόπη παρ Ὁμήρῳ τ Τὰ ἔυχεται ταὶς τὰ 1]χνδαρέα ϑυγατρά- 
σῚν ὁμοιωθῆναι, χα τῷ γε τὸ ἑρπαγῆναι ϑυέναοας φροφερύσαις εἰς 
ἠερόεντα κέλευθα. «δ δὲ τὸ ἐηϑέντος [Πανδαρέμ Φέρεται λέώ- 
“γ»“ος7 ὅτι κύνα κλέψας χιυσὃν ὦ Κρήτη, ἩΦαίτα ἔςγον ἔυψυ- 
ΧΡ»; ὧκ πὴ Διὸς τεμέιους. παρεχάϑετο Ταντχλῷ. Διο: δὲ ἐπω- 
τῶντῦς τὸ κλέμμα δι᾿ Ἑρμϑ . ὥμοσεν ὁ Τάνταλος μὴ ἔχεν " ᾧ 
Ζεὺς μἣν τον κύνα, Ἑξςμὲ ὑφελομένν, ἀπολαρων, κατέσττρε ψε τῷ 
Ταντάλω τὸ σίπυλον. ὁ δὲ ["ανδάρης. ἢ ΠΙανδάρεω: ,2 Φυγῶὼν εἰς 
᾿Αϑῆήνας.» ἐκεῖ ϑὲν εἰς Σικελίαν διέβη " ἔγϑα διεφϑάρη., φασὶ, 
μετὼ τῆς γυμαικοὸς Ὁρμοϑόης. 

ΠΕΡῚ ΠΑΝΔΑΡΌΟΥ. 

[δαρὸν λέγε, ὁ ΤΠοιητὴς ΦἙ ἀυτῇ τὰ ̓ Απόλλωνος λαβ-; 
τὸ τίξον, ἤγα» τὸν τοξείδρ 5 ὁ ὅδι τίω τοξικὴν ἐτιστήμην. 

ὦ ἐςσι9 φασιν» ὁ τρόπίθο. μετωνυμία. ἐσος Ὧ᾽ ποιηταὶς ἐσ πορεῖν 
τὰς περί τινὰ τέχεἶω δεξιὲς,, ϑεόθεν ἔχειν τὰ ὄργανα. ὅτω ὦ 
ἄν. τις, ἀυλὼ ὧτιν ἔχεν τρίπτυχον: 

τὴν ὧι πόρε Φοῖβος ᾿Απόδλω». 
κυὶ κίϑαριν δέ τις: . ὦ ἕπεος- λύραν" ᾧ ἀγν. ἀσπίδα" ἢ τὶ 
ἀνλοῦον ὅπλον, ἐκ δεῶν Ἀαβεν μεμύϑευται" τὸς γὸ ἐὶς ἀκρον, 
φασὶν, ἐυνεξίας, Θεοῖς ἀνατιθέασιν οἱ ποιηταί. 

ΠΕΡῚ ΠΑΝΔΙΌΝΟΣ. 

1] λνδιων γενγὰ 
ΤΕΥ͂ΘΡΑΝ., ΠΡΟ ΊΕΕΙΝ ΦΙΛΟΜΗΛΑΝ. 

ὅ ἣ: 

ΘΕΣΠΙΑΔΗΣ, ἼΤΥΣ. 
ἃ χχίσμα Θέσπεα, 

σόλις Βοιωτίας. 
Γὰν- 
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ΠΙαυδίονο: ᾽Αττιχὰ τυραν» ν γίνεται ΓΠρόχτη χαὶ Φιλομήλα. 

Ἴύτων ἡ Πρόκνη » γαμεῖται Τ ρὲ τῷ Θιαχκέ" ὦ γίνεται τῷ με- 
τοικισμὼ; δξ ᾿Αττιχῆς γυωαικὸς, Θρακιχή. μέρλονται δέ ποτε ὧν 
Θράκης ᾿Αϑήναζε τὸν Τηρέα ἤΧΕΙν 5 ἱκέπυσεν ἡὶ γιωὴ Τ ἀδελφὴν 
Φιλομήλαν ωῳ" τῴ. ἐπανήκειν σειμενέγ καρ ἢ δὲ, ποιεῖ μὲν τῶῦτο, 
πεοὶ δὲ Ἵ ὁδὸν οὖ ᾿Αυλίδι Υ̓ Βοιωτίας 3 βιάζεται δ χόρίω ἐ κα) 
φϑείρας. γλωρτοτομεῖ, ὡς ἂν μὴ ἔχοι τὴ ἀδελφὴ ἐκλαλῆσαι τὸ 
πάϑος. ἀνδδ ἡ Φιλομήλα. εἰς Θράχζω ἐλθᾶσα, ὡ ἱστώ ὀϊξυφαί- 
γε’ ΝΣ βίαν" ἃ ἐπεὶ μὴ εἶχε τὴ γλώττῃ, ἐμφαίνει τὴ χειρί" "» 
ἡ ΤΙρόχνη ἢ ὴ ἀδελφὴς γώ ταν ἀντισαϑαὅτα τὰ παιδός ᾿ χα) 
ἀνελῆσα Σ ὑὸν Ἴτιω. α΄ δοβάκλε; τῷ ἀνδοὶ φαγεῖν. ὁ δὲ πα- 
ϑὼν ἢ τὔλενε, ν᾿ ὕξερον γνωρίζεε ἃ παῖδα, Ἅειψ νοις μιχροὺς 
τεχ μῃράμδϑυος " ἃ διώκω τὰς ἰδελφὰς οὗτος πσαϊδιὲ συγκατχσύσων 
ἰυτας . αἱ δὲ, φέυγοσι" ᾧ 1ἐς κρείττονάς αἰτησ ὦ μῆνα! ̓  πτερύτ- 
σονται" εἰς χελιδόνα μὃ). ἡ [᾿εὐκνη» Φιλουήλα δὲ, εἰς ἀηδόνα. 
τινὲς 5.  Φιλομήλὸρ γλμετὴν Τηρέως Ἐὴ Οἰοντκχί εἰς ἀήδόνα 
μετα μορφωϑ εἰσὲρ᾽ ἘΤ ρ᾽ χνίω δὲ τὴν βιασαμένίω, ὦ εἰς χελιδόνα 
ἀπωρνεομένίω. διο τρα χύφωνος μἣ) ὅδιν ἡ χέλιδων ᾿ὶὶ ἀηδὴς τὸ μέ- 
λος. δια κολβοδ εἶσια Φ “γλω τΊη: ἐ συχνὰ τὸν Ἴ ηρέα. «σοήραυ- 
λίζυσα κῷ τόμα «ροφέρε:, Τηρεύς με, λέγωσα, ἐβίατσεν" ἀη- 
δὼν 5 Σ ἀν λχα τὸ μέλε: γος ΧκΑεΊακ ᾿ Ἴτυ, Ἴτυ, ἐλεεινὼς 
φϑέγγσσα. Τηρεὺς δὲ εἰς ἔποπα μορφωϑεὶ 5, πὰ πὸ ἄρα εἰσὶν ἐνα- 
φωνεῖ συχνὰ, αὐ μοι ὃ πουῖδα πρὸς δυωχί παρέϑηχαν. Ὅκμ5- 
(Θ. τοίγι τὸν τω, Ἴτυλον λέγει ᾿ᾧ ὅτ μέμνηται Γ[αν- 
δίονος. εἰ μὴ ἀρὰ διώνυμιος ἐκεῖγος ἣν [ἰχγδάρεως τε καὶ Πανδίων 
καλϑύμἮιος, ἅτε [Πρόχνης. ὅτε Τηρέως. 

ΠΕΡΙ ΠΑ ΟΡΑΙΣ., 

ΠΠδώρ, τῷ Ἡφαίτῳ τυεὶ τῆς γῆς ἀναπλασϑοίσης ἀνεδόθη, 
τὰ ἐπεκοτιμήϑη γιωὴ) ἤγεν ἡ πάντα δωρν μένη τῴ βίῳ συω«-. 

γωγὴ ΥΜ τεχνῶν" ἣ ἡ ἐκ πάντων Τῇ Θεῶν ἃ ὅτ ψυχιχῶν δυ-- 
γάμεων καϑ' Ἡσίοδον συγκεχραμ ἐνη» Φ δῶρα λαβᾶσα " ὧκ μδὸ 
γ πυρὸς Ἡφαίτε. τὰ ὑλικὰ ὴ ὀργανιχῴ " ἐκ δὲ τῆς φρονήσεως 
᾿Αϑηνᾶς., τὸ κατασιχευας!Χον κ᾽ οἰρχ ἰνδν ̓ς ἘχῚ δΕ ὑτὴς ΑΙ δ Υ̓πῆε ἱ 
ἥγαν ὃ συγκράσεως . το ὡραῖον. τὸ δ᾽ αὐγιδὲς ῷ δραστύειον ᾽ἢ 

᾿ τὰς ἐμποείας αἱ μύλον, ὧκ " Ἑρμϑ ὃ ἤτοι τὸ φγοφοριχὃ 
λόγε. ἐπεὶ δ᾽ ὧμ πυρὸς κα) Φρονήστεω; ὴ γιωὴ - ἦγεν τὸ κότ- 
μιον ἐφάνη Τ πιχγῶν»γ) ᾧ ὁ πολυςήμων ἱφὸς 5). καὶ ἡ σύτασις παρ 

σὼν 
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σὼν Τ᾽ τεχνῶν ἐδιδάχιϑη κατὰ πιχραὰν ἑιμαρ μένων . ᾧ Ἴοϊς ἀρδὰ 
γυετέροις ἐδόθησαν" ὦ ὅτως ὁ βίος συμεφορϑδς ἐπετλήμμυρεν. 
δι) νὴ δὲ τὸ Διὸς. ἦγεν Τ᾽ ἑιμαρμένης » κ᾽ ὃ χόλος 9 δὲ αἱ ἴω 

λιαὶ, καὶ τὰ λοιπὰ ἅπερ «ὐροσωποποί κως οἱ ποιηταὶ μυϑέυον- 
ται, ἐφθέγξατο ἂν. εἰ ἣν ἀιαησις κἢ Φωνὴ τὴ ἑιμαρ μένῃ ὅτι 
ρος ϑἈ ότερ οι οξ ἀπλάτων γεγονότες οἱ ἄνϑρωτοι . τὸ πὺρ κα- 
τέο ον. κ τὰς τέχγας ἐπεχείρον - τότ ἑυοίσκειν " ᾧ εἶπεν ἂν 
ἐπιγελάσατα τὸ σαρδόνιον δ᾽ ἢ ὑμεῖς ὀψεϑε" δώσω γὸ. ὑμῖν, 
ὃ ποϑεῖτε ἐπ τὸ πυρὸς ἐυρεθῆναι τὰς τέχνας ὑφ᾽ ὧν εἰ βρύτις 
μὲν ῷΦ ὡραμότης . ἢ πὰν τερπνὸν τῷ βίω ἡνήσεταλ᾽ ΕΝ ὃ χω- 
οἰς ὀδύνων χαὶ διηγεχῶν μυρίων πόνων, ἃ περιτἀἄσεων. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ἘΝ ΤΩ ὍΥΡΑΝΩ; ΠΑΡΘΕΝΟΥ. 

ΗὟ παρϑένον, Ἡσίοδος ὧν Θεογονίᾳ Διὸς καὶ Θέμιδος 
λέγει" καλεῖα δὲ Δίκίω, ἣ “Θρότερον ἀνδηώποιν ἐπὶ γῆς 

σιωωὴν" ὕξερον μέντοι μισήσοασαν δι᾿ ἀδικίαν ἐχάτίω εἰς φρανες 
ἀγελϑεῖν. οἱ δὲ. ᾿Αςραίε ϑυγνατερα,, τὰ “Ὡρώτϑ τὴν ἀστέρων ἑυ- 
ρόν τοι ὀνομασίαν" οἱ ν᾿ Δύμητεαν ε)» διὸ τὸ σάχυν ον χειοὶ χα- 
τέχειν, ἐνδεικνυμένίω ἃ γεωργίαν" δὲ δ.» σιν" οἱ 5), ᾿᾽Αταρ- 
γαντηρὴνγ τύχω. διὸ καὶ ἀνέφελον ὀυτὴν οχηματίζεσιν. ὦ 

ΠΑΙΡΙΔΟΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΆΑ. 
Ὁ» 2 ἣ 

ΕὙΣ γεννὰ ὁκ ὃ Ἠλέχτρας. ὃ Ἄτλαντος θυγατρὸς, 
ΔΑΡΔΑΝΟΝ, (ἐξ ὃ Δαρδανιία ἡ Τρσια) 

᾿ ὃ 

ἜΡΙΧΦΘΟΝΙΟΣ; 

ΤΡῸΣ δ 8: Ὑράμ ἢ 
ὃ 

ἌΣΣΔῬΡῬΑΚΟΣ, ΛΟ ΓΑΝΥΜΗ ΔΗΣ. 

ΛΔΛΑΟΜΕ ΔῺΝ, 

ΠΠΡΊ 

ἹΚΕΤΑΏΝ, ΚΛΥΤΙΟΣ, ΠΡΙΆΜΟΣ, ΤΊΘΩΝΟΣ, ΛΑ ΜΠΩΝ. 
ὃ 

ΠΑΡΙΣ, ἝΚΤΩΡ, ἝΔΕΝΟΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ἜΥΦΟΡΒΟΣ, ΚΑΣ- 
᾿ς ΟἿΣ ΣΑΙΝΔΡΑ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κ᾽ ἄλλοι. 

ΣΑΣΤΎΆΑΙΝΆᾺΞ. 

Κατὰ γασρὸς ἔχασα τὸν Τιάριν ἡ μήτρ Ἑχάβη , ὁναρ ἐθεά- 
σάτο: 
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σάτο, ὅτι ἔτεχε δαλὸν. ἀφ᾽ ᾿ κατεφ ἐχϑη πᾶσα ἡ πόλις. χαὶ 
ἡ ἑσῶσα ὦ τὴ Ἴδη ὕλη. τῦτο δὲ τὸ ἐνύπνιον ἀχόταντες οἱ μάν- 
πεῖς» καὶ οἱ «δὴ τὰς ὀνείρυς δέίνοὶ. εἶπον τὸ τεχι δὲν παλδίον ἐυ- 
θέως μικρὸν ὃν, ῥιφῆνωι ϑηρτὶ βοράν Σ τεχ ϑέντα ,τοιγαρὰν ἃ ᾽Α- 
λέξανδρον ὀξέϑηκαν οὖ τῇ Ἴδη, ᾿Αρχελάῳ οἰκέτῃ α΄ Ἶϑαδιδόντες" 
ὃν ἄρκτος ἐκκεέμδιον, τσέντε ἡμέρας. φασὶν. ἐθήλαζεν. ΕΣ τὰ τά- 
λιν ὁ ̓Αρχέλαος ἑωρακὼς ὄντα ἐυειδέττατον , ἀνελόμενος ᾿ ἐπὶ τ 
χωρίων. ὡς ἴδιον ἔτρεφεν, [Πρὶν κατωνομάσας. ὅτι τὸν μόζον πα- 
ΡΛ ΘῈ».. ὕςερον δὲ καὶ ᾿Αλέξανδρος ἤκασεν, 67, τὴ πατρίδι ἥἤλέ- 
ζησεν δ δὸν, ἐβοήθησε, τολέμε ἐπελϑόντος . ἱςορᾶσι Ὅλ ἄω- 
Σ ἥδισον τὸ εἶδος γεγονέναι, ἐπί χαρίν τε τῦν φωνὴν, ᾧ τὸ ἦθος 
ἅτε τὴ [Πελοτσοννήσῳ ἐπιμίξαντα " ῶ Τρωσὶ μδν ἀπηχ ηος πᾶ- 
δ᾽. καχὸν “δ᾽ ἐκ τῷ, τὰ πολέμια; ἰνλα μάν ε ες, πάν τας τρόπες, 
τὸ Ἴἰὼ ἐπιστήωϊω, ὁπόση τόξων. «ἡ λείπεοσί τὸ ["ἀνδάρα. ὍΣ 
μμῆρος μένγοι, ὡς δηλον, ἐλάφῳ ἀυτον ἐϊκάζεε" τοιὅτον γὸ τὸ ζῶον. 
ὅτι δὲ φιλωδὸς ἣν ὁ ἐυτὸς ᾿Αλέξανδρος, δηΛΟΥ κα ἡ κιϑάρα ᾽ ἣν 
ευτῷ Ἕκτωρ το τ ἐτιίλξε ω αὶ τὰς ὄγυχας Ὦ χειρῶν. χα 
αὐσόγρυπος ἣν . ἢ Νεῦχος 9 ἃ τὸ ὄμμα ἐγέγρατα το . ἡ δὲ ἕτερα 
ὀφρὺς ὃ ἀὕφερῃρε ΣΙ ὄμματθο. ἰνλὰ ᾧ χόσιμϑ ἔνεχενς περιήϑ 6εε 
ἐδ ἑαωτον ᾿ περιεσκόπει: 5 τὰ ὁσλα" δορας δὲ παρδίλεων ἐνὴ- 
πτο Ίοἷς ὦμοις- αὐχμὸν 5᾽ φγοτιζάνειν. ταὶς κόμαις . ὠδὲ ὁπότε 
μάχριτο.. ἠνείχετο. φασὶ 5, αὐτὸν εἰς Ἃ Ἑλλάδα ἔφηβον πλεὺ- 
σαι. ὅτε δὴ ξένον τὸ Μενελαάν γενέοϑαι αὐτὸν. καὶ Ὁ Ἑλένίοω 
ἑλεῖν τῷ εἰδε;. Στ τησίχορος δέ φησιν, ὅτι διερχομένε ᾿Αλεξάνδρε 
δι᾿ ᾿Αἰγύωτι, ὁ ΤΙρωτεὺς Ἑλένίω ἀφελόμδυος.. εἰδωλον Ἑλένης 
αὐτῴ ἔδωχε" ὦ ὕὅτως. ἐπλόνσεν εἰς Τροίαν. τῦτον Φιλοχτήτης, τος 
ξέυτας., βάνλει «ορῶτον τῳ χεῖρα Ἀαμάν" ἐυθυς 5. δεύτερον ὀῆς ον 
ἀφεὶς, ἐχκόπτει τύτα τὸν δεξιὸν ὀφθαλμόν" καὶ τρίτῳ (λει ἈΝ 
σφυρὸν πείρας . ἄυτον αἰναμρεὶ ὕχω τοιαχον]έτιν . φασὶ δὲ ὅτι ἡ 
Ὀνώνη Σκεβρῆνος θυγάτιρ, Φαρμακνργ ὃς ὄσα; ἐ ξυλομένη ες 
(απεῦσχι ᾿Αλέξανδρον. ἐχωλύϑη τὸ πατρὸς αὐ τὴς. τελόδυ- 
τήσαντος δὲ ἐχείγῃ » ἑαυτὴν στιμανομρεῦ " ἢ Κ᾿ Κόϊντον. 9 ἑαυτὴν 
ἐμβαλᾶσα εἰς τίω ᾿Αλεξάνδρε πυρὰν ἢ ἀπαχιθεῖστα " ἢ κ᾽ τὸν 
Λυκόφρονα - χαταπεσᾶσα τὰ πύργϑ᾽ ἔχ ἰάσιμον 5. τὸ ἕλκος " ἢ 
ὅτι. τεϑνηχως ἢν δ ̓Αλέξανδρος . ἡ ἰαθῆναι ἐκ ἠδύνατο" ἢ ὅτι 
Κλ ΑμΝ ἣν τὰ βέλη Φιλοχτότε . Οἷς ᾿Αλέξανδρος ἐτοξέυϑη 

ᾧ ἢ Ὕλδρας. ταύτην ᾧ γὸ ἃ ᾿Ομωνίω) Ὡ»ὺ Ἑ λένης εἴ ΧΕ» 
ὙΡΝΟΝΝ δῈ ἢ; ἀυντῴ Κόρυϑος᾽ ὃν Κόρυθον , ὀγεεδιζομένη παρὸ 

τι τὸ 
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τῷ Πριάμθ. διὰ δ Ψόγον χαὴ Ὁ μομφὴν τῷ αγδρὸς οὐτὴς 9. χα 

ς 9 ᾽ Ἂ - ᾿ Ὁ» 3 ς 

διὰ τὰς ἐπεισάκτες γάμες ἢ Ἑλένης ἀγειωθϑεσα, ἔπεμψεν ἡγης 
.᾽ ς " ΒΝ. “ ἤ Ὁ “Ὁ ᾿ 

σάμδοον τοῖς ἝκΧλησι τὸ ἐπὶ Ἰροίδν πλὸ. οἱ δέ φασιν ὅτι τὸ 
Φ ΓῚ [Χ] Γ “9Ὺ᾽ .ὨΚ'ῳ “ τι ον 

ορῶτα ἐπισρατέυσαντες τῇ Ἰροίᾳ οἱ ἝΝ Ναηνες » ἥμαρτον ὃ ὁδὲ, 
᾿ " Ὁ ᾿ ΄ Ι Ὁ ᾿ δ. ὦ 

ὦ Σ᾽ μηδὲν ἀυτοὶς εἰς τιμωρίαν φγοσήκεσαν γὴν ἐληΐζοντο" ἡ 5 
: 4 ε ᾿ [ ἤ 

ἣν ἡ ὑπὸ Τηλέφῳ Μυσία. ὁ δὲ Τήλεφος ἀν)καταςς, ἐποίησέ Ἵ! 
᾽} - ΒΕ 

κακὸν ᾧ ἔπαϑε. πέπονθε μὴὴὲ τραῦμα δεινὸν «π᾿ ᾿Αχιλλέως, 
εἐμκπέλι ἕλικι συμποδιοϑέντος αὐτῷ τὰ ἵππϑ. κ᾿ Διονύσπ «ὡρό- 

Γ Ν Ὁ ἕ “- ᾿ ἤ . φ [ 

γοιδῦ, ἃ πεσόντος εἰς γὴν ἐποίησε 5 τὸ ἀπράχτος ᾿ὑποχιωρὴ. 
}] « ε ἣ 2 φ- [ “-ςΗ ᾿ : 

σι τὰς Ἕλληνας. ὡς δὲ τὸ τραῦμα εἶχεν αἀϑεράπευτον , ἐμαν- 
τίυσατο" ᾧ ὁ χρησμὸς ἀνεῖπε τὸ ϑρυλλόύμῆοον., ὡς ἀρὰ ὁ τρώ- 
σὰς ἰάσεται. τόλέες γᾶν τὴν ταχίςην ἐπ᾿ ᾿Αχιδλέα, ᾧ συμᾷξαί- 

4 γ᾽ -8) Ὁ » Ϊ ᾿ Ἂ ᾿ ΝΦ ᾿ ΘΜ ᾿ ͵ 

νεῷ σὺν μὴ) ἰάσαο Ὁ ὠτελίω. Σ δὲ δένολ μιοϑον τῆς ὑγιείας 
“Ἃ .9 ἤ 4 “, ς φὉ . ᾿ ( ΑΨ 4 ᾿ ἐ Σ εἰς Τροίδν ὁδηγίδρ. ὡς ὃν ἀπαΐξ ποτὲ τίω ἀρχὴν ἐπλανήθησαν, 
ὅτω, φασὶ, τὸ δεύτερον δέδιεν ᾿ΑχιδΝλέυς μὴ πάλιν σλαγχ,)ὼσΥ 
ὦ ὕὅτω μέν τινες ἀκολυϑᾶντες ὦ τῷ Γεωγράφῳ εἰπόν]. δ], ὁ τῇ 
3 Ι͂ ἰ Γ Φ [ “ ᾿ “ ’ 

Αγαμέμνονος «ὅλος Μυσίαν, ὡς Τρωάδα, πορϑῶὼν, ἐπαλυδρομησεν 
[} ΦΦ “, ᾿ [ ᾿ “ “ “ 

ἀιογρῶς. ἄνλοι δὲν ἐκ ἀρεσκόμενοί φασιν ὅτι ὅτε τὸ πάλιν ὅλως 
ἐπὶ τὰ ἐκδευτέρᾳ καταί πὸὶ α-ὖδα τῷ Ποιητὴ . ᾧ ἐδὲ φαίνεται 
ς Ἂν; ͵ “Ν «.«! ᾿ 9 ᾿Ὶ ᾿ « ͵ μΝ 3 

ὁ Ἰποιητὴς Τηλέφω . ἢ ἑτέρῳ τινὶ ἀνατιδ εὶς τὴν σδηγ δ εἰς 
᾽ ᾿ Δ Ν .» 7 ἐφ 

τὴν ἼΛιον. ἀνκὰ ἢ τῷ μάντων Κάλχανι. λέγε: γὃ. ὅτι ὁ Κάλ- 
χας διὰ τὴν αὐτῷ μωτοσύνίω. ἡγήσωτο ταὶς Ἢ ᾿Αχαιῶν γηυ- 

Αἵ [ 

σὶν εἰς τὴν Ἶλιον. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΠΑΣΙΦΑΉΣ. 

Τ [Δσιράη 9 ἣ Ὀδυοσέως ὧκ τῆς Κίρχης», γαμετὴ δ᾽ Μώωθυ, 
μυϑέυεαι ὁτι ἠράοϑη τάυρν νεμομένμ" Δαίδαλον 3, ποιῆσομ 

βὲν ξυλίνίω., χα ἐγκχλᾶσαι τίω ΤΙασιφάην εἰς οὐ τήν " ἅτω τε 
Σ᾽ ταῦρον ἐπιβάντα , μιγῆνώι τὴ γυναικί “ τὴν δ᾽ κυῆσαι παῖδα 
Σ χαλύμενον Μινώτουρον, ἔχοντα μὲν σώμα ἀνδρὸς. χεφαλὴν δὲ 
βούς. ἡ 5) ἱπορία ὅτως ἐχει᾽ Μινωώ φασιν ἀλγϑντα τὸ αἰδοῖα» 
ϑερατευϑῆνωι ὑπὸ Κοιδὸς τὸ Πανδίονος. χατ᾽ ἐχεῖνον δὲ 1ὸν 
ϑεραπείας χαιρὺν, ἡκολόέϑες τῷ Μίνω! γεαγίας ἐυειδὴς 5» ὁνόματε 
Ταῦρος" ὃ [Πασιφάη ἔρωτι ἀλὅσα ; μίγιυτωι ἰυτῷ. ὦ γεννὰ παὶ- 
δα. Μέώνως δ᾽ ἐπιλογισάμϑιος τὸν χρόνον ὃ ἀλγηδόνος Ἶ αἰδοίων», 
γὴ γνὲς ὡς ἐκ ἔςσιν ἐξ ἰυτὰ ὃ πρᾶς.. διὰ τὸ μὴ συγκοιμάοϑα 
αὐτὸν τὴ [Πασιφάῃ , ἔγνω ὡς ἐκ τῷ Τάυρε δδὶ τὸ γεν ἀποχ- 
σε μὴὲκὰ ἐκ ἤθελε δ χαῖδα; διὰ τὸ δοκῶν ἀδελφὸν τ ἮΝ 

ἔαυ- 
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ἑχυτὸ ταίδων. ἀποπέμπει δὲ αὐτὸν εἰς ὄρος ,) ὡς ἐν θεράποντος 
μοίρᾳ ὑσάρχεεν τοὶς. ποιμέσιν. ὁ δέ, ἐγ ὑσεταοσετο τοὶς 8ε- 
χόλοις. πυϑόμενο; δὲ ὁ Μίνως τὰ χατ᾽ αὐτὸν, ἐκέλδυσεν ἀυτὸν 
«,Ἴα ΤῊ πολιτῶν κρατησῆναι  χαὴὶ εἰ μὴὲ ἕποιτο, Δελυμένον 
ἐλθεῖν" εἰ δὲ μὴ, δέσμιον. αἰοϑ᾽μῆυος, δὲ ὁ νεανίας, ἀφίταται 
εἰς τὰ ὑρη᾽ κα) οπάζων βοσκήματα ν ὅτω διέζῃ. πέμψαντος 3 
Μένωος ὦ ἔπρον ὄχλον πλείονα, δια τὸ συΐλαβεῖν οἰυτον . ὁ νεα.- 
γίας ὄρυγμα ποιήσας βαϑυὺυ. καϑεῖ ξεν ἑαυτὸν εἰς ἐχῶνο " ἔγϑῷ 
ὄντος τὸ Τοαύρ. ἐίποτε αὖοα τὸ Μίνωος ἐκρατηϑη τις εἶδικῶν, 
αὖἶϑο τὸν Ταῦρον ἐπέμτετο, ὡς ὁ Ταῦρος αὐ τὸν τιμωρήσαιτο. ὴ 
λαβὼν ὃν ποτε Μίνω; ἢ Θησέα πολέμιον ᾿ ἐπὶ Σ Ταῦρον ἀπές- 
σεῖλεν » ὡς ἀποϑανέμἧυον. γνῆσα, δὲ τὸ το ὴ ̓Αρια δὴ. “Ὥγοεισο 
πέμπει ξίφος εἰς ΣΦ ἐιρκτὴν. δι᾿ δ ὁ Θησεὺς ἀνυιρεὶ δ Μινωήαυρον. 

ΠΕΡ ΤΟΥ. ΠΑΤΎΡΟΙΚΛΟΙ. 

[|λτρλλθ.-. ὁ ᾧ Πατροκλῆς, ὁ τὸ Μενοιτίϑ., φίλτατος ἮΡ 
τὸ ᾿Αχικλέως " διο καὶ τοῖς τιςοἷς φίλοις κατα οι μετα, 

οἴτινες ταροιμιακὼς Ἴοἷς πῶσι 1εϑρύνλην αι " οἵτινές εἰσιν δυτοι. 
[Ππυλάδης καὶ Ὀρέςης. Γι οίϑοος 4 Θησεὺς, Πυϑίας αὶ Δάμων» 
᾿Αχινδλδὺς ,ὶ ΓΠάτροχΆ . " ὃν ἡ παλαιὰ ἱτορία ᾧ συγγενὴ τῷ 
᾿Αχινλεὶ «" δίδωσι, λέγεσα, ὅτι Ἡσίοδός Φητὶ ΜενοίἼιον τὸν 
Πατρύχλε πατέρα Πηλέως ἘΠ ἀδελφὸν, ὡς κο οὐ τανεψιὼς δ ὅτως 
εἰμιφοτέρας ἀνκλήλοις. ἄνλοι δέ Ὁ ᾿ ὅτι Διος ᾿ Μυρμίδων" δ 
᾿Αχτωρ᾽ ὃς Αἴγιναν, γήμας , Ὁ τὸ πχῶν ὃ ὁκ Δῶς ὙΣ 
ποιεῖται Μενοέτιον" ὃ Πάτροχλος᾿" τότω τονιὼ τῷ λόγῳ , ἂμ 
γένης παῖδες ἀμφιπάτορες , Αιμαάχος ἢ Μενοίτιος. καὶ ὅτω πάλιν 
γνησίᾳ συγγένεα τῷ ΤΙατρόχλῳ ᾧ τῷ ᾿Αχιδλε.. 

ΔΙΑΤΙ’ ΠΑΈΡΩΣΟΣ Θ᾽ ΖΕΥ͂Σ ΚΑΙ Ο' ΑΠΟΛΔΛΩΝ ΚΑΛΕΙ͂ΤΑΙ. 

] ΕΣ Ζεὺς. φᾧ πατρῶθ. ᾿Απόνλων. ὦ ᾿Αϑηνιως τιμὼν- 
ὃ Ζεὺς μὲν. μεταὶ τὴν ῳ ᾿Αρκαδίᾳ Ἐπ ΟΥ ἕτεροι : 

ΑΙ τὸν ὦ Κρητῇ εἰναι ΤρΟΦῊν . ὅτε “ρῶτον ταὶς ᾿Αϑήναις ἐτές» 
ἃ ἐφάνη τοὺς πατράσιν ἀυ]ὼν " ὀιτινὲς Ἴάυτῃ τὴ Ὡροσηγοοίᾳ 
τετιμήχασιν ἀυτόν. ᾿Απόνλων δὲ, ὅτι Ἐρεχθέως ,ϑυγατέρα ἐγη- 
με τίω Ἐρέασαν" δξ ἧς γίνετοι ὁ. Ἴν. ὡς «ρόγονον ἂν ἀὐυτον 
ἐτίμα" ᾧὦ οἱ ἀρχόντες ὅτε ἐχειροτονῆντο. ὧν γὸ τὰ μὴ εἰδέναι; 
ξέν: ἀυτὲς ἐνόμιζον. 

"ΑἈλως᾽ ὅτω τιμᾶται παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις Ζευς πατρῶο;» καὶ Απόλ- 
Τὲ λων. 
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λων; διὰ τὸ ᾿ρῶώτυ: ὑφοδέξαοϑοι! τὸ ϑεὼ εἰς Ὶ χώρῃ. α ϑυ- 
σίας σιωτελέσαι χατὰ φρήτρας» Χ6) δπδρμιδρυ» .4) συγγενείας, μιό- 
γς ἀδήλων: 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΕΛΌΠΟΣ, 

{ΠΕ 'λοψ, υἱὸς γέγονε Ὑαν τίν," Φρυγίας βασιλέως. ὁ Τάνταλος 
3, ὅτο;, πόλεμον ἐσχηκὼς μῷ ἼΔΕ τὰ κτίπαντος τὸ ΓΓΛιον, 

ἐπὶ Τροίας. ὦ φοβόμϑι. τὴν ἥτταν" ἐπέτρεψε τῷ [έλοπι. Ἰῷ 
ἰδίῳ παιδὲ λαβόντι χρήμ μᾶτα 9 ἀπᾷριι ἐπὶ τίυ) "Ἤπειρον" εἰπὼν 
ταῦτα, ὅτι ἐὰν μὲ νικήσω» ὑσοτρέφεις πάλιν ἐΐς τίω Φευγέδ" 
ἐπὰν 3. -ἡττήσσω 9 μένε εἰς τίω ᾿Ευςωπίω. λαξζων ὃν ὁ Πέλοψ 
χρήματκ ἦλϑεν εἰς τίω ἙδΝαάδα ο χώρα ᾿Απίᾳ χκαλεμένῃ " 
ἥτις ᾿Απία χώρα, ζασιλέα είχε τὸν Ομόμαον ἔχοντα ϑυγάατερα, 
Ἱπποδάμειν Ἰδνομα,. εἰ τὰ οἰγωνισάμδυος οὐταῦϑα ὁ Πέλοψ ἐπ- 
πικον ἀγῶνα μἷ; νομάς, ᾧ νικήσας, ἔλαβε γεωσῆχα τίω 
τὸ ἰμνομάν Δυγ ατέρα Ἱπποδάμειαν, τὴ κατέ ε τίω χῶρὸρ " 19) 
ἀντὶ ᾿Απίας., ἐχάλεσεν ἀυτίω Πελοπόννησον ὁ ὅδιν. καὶ τῇ Πέ- 
Ἄοπος γῆσίΘ.. πάντες ὃν ὧι ἀπὸ τὰ [Πέλοπος καλῦντῳᾳ, Πελο- 
τίδιωι, διον ᾿Ατρεὺς, Θυέστις. ᾿Αγαμέμνων, Μενέλαος. ᾧ τπ- 
λάταῦῖθ. Ὅρές ἧς. τινὲς δὲ ὦ μυθικῶς τῦτό φασιν, ὁτι Πέλοψ 
λϑεν ἢ ἔχων ἱππς υὑσοττέρος ᾽ εἰς [Πἰσὸρ » βρὴτ εὐσόμδι. Ἵπ- 
ποδάμειαν. ἀΐλο, δὲ πάλιν τῦτο ἀναλρᾶντίς φασιν ὅτι Ἠέλοψ, 
ἦλθεν ἢ ἔχων πλοῖον. ἐγελγραπτο δὲ ἐπὶ τῷ πλοίες ἑπποι: σό- 
πτεροι. ἑὡρπάτας δὲ τί) κόρίω, ὠχετο φεύγων " ἡαρν οὗ μὺϑθ». 
“ροσανεπλάοϑη. μυϑέυεται δὲ ᾧ ὅτι ποτὲ τῷ Ταντλῳ ἐπεξε- 
γωϑησαν οἱ θεοί. ᾧ ξενίσωι βελόμενος αὐ τὰς ̓ ἔϑυσε τὸν ὑὸν 
αὐτὰ τὸν ΤΙέλοπα ὦ ἑψήσας. παρέϑετο αυτοὶς. ὅν ἂν Θεοὶ θαυ- 
μάσαντες ἅμα. ᾧ ἐλεήσαντες Τανταλον, σιωαγαγόντες τὰ κρέα, 
σιιυέϑηχαν τὸν Πέλοτα, ᾧ ἀνεβίω Ὲ 19) ἑυρέϑη ζῶν. εἰς δὲ Ἷμ 
Θεῶν ὄχ τὰ ὦμε φαγὼν ὧκ Τ κρεῶν τὸ [Γἔλοπος. 1 κν τὴ συν»- 
ϑέσει τὸ σώματος, ἐλεφάντινον τι ἐνέϑηχε ΧΟ τὸ με. καὶ ὅτως 
ἣν» ὁ Πέλοψ ἀνα βιώσας ἔχων τον ὦμον ἐλεφάντινον ᾿" ἀ πάντες 
οἱ ΤΠελοπίδαι ἐκ τὰ ὧμυ ἐγινώσκοντο" εἶχον γὸ οἱ ἀπόγονοι τὸ 
μέρος͵ τὰ ὧμϑ ἐλεφάντινον. λέγεται δὲ ᾧ ὅτι οἱ ἽἝΡληνε: Δρῆσ- 
μὸν ἔλαβον μὴ “Φρότερον Ὁ ἼΛιον πορθῆνωι . εἰ μὴ τὰ [Πέλοπος 
οτὰ μετενεχ θῶσιν ἀπὸ Η’ 'λιδος εἰς Ὁ Ἑλλάδα - ὦ Νεοπτόλες- 
μον τον ᾿Αχιδλέως εἷὸν, καὶ τὰ τίζα τῷ Ἡρακλέως . ἅπερ εἶχεν 
ὁ Φιλοχ τήτης εἰς τίω Ἑνλάδα. εἰ μὴ γὸ ὅτω γώχται., ἐκ ἂν 
πορθησείη τὸ ἸΔων. ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΊΝΟΥ. 

{ΠΕρλλύμοος » υἱὸς Νηλέως" ὁτι δὲ ὅτως ἔχει. μαρτύρα ὁ 
ΓΠΙΟοιητὴς λέγων" 
Νέςορά τε. Χρόμιόν τε, ΤΙερικ λύμδυόν τ' ἀγέρωχον. 

τἅτον ἔγγονον ὄντὰ Ποτειδῶγθο, ἄγλοις τε ἐχόσιμησε. ἃ ἔδωκεν 
αὐτώ εἰς πάντα μετα βάνλεοθαλ, ὥς φησιν υφορίων " 

Ὃς δὴ πᾶσιν ἔϊχτο ϑαλάοτῃ τ᾽ ἠύτε Πρωτεύς. 
ἔν δὴ τῷ «ορὸς Πυλύμς πολέμω,; ανομρεῖ ται ὃφ᾽ Ηακλέως ΕΠ 
μυΐαν μετα βληϑ εἰς᾽ τῷ ῥοπάλῳ γὰρ αὐτὸν πλήξας, ἍὉ συμββο- 
λίω ᾿Αϑυηνῶς, ἐμιπαγέν το ὥστερ μέλιτταν τῷ κέντρῳ. » ἅτως ἀ- 
πέχτεινεν. Ἡτίοδος δέ φησι μεταβληθέντα ἐϊς τινὰ Τ συνήϑων 
μορφῶν, ἐπιχαθεοϑῆνα τῷ ζυγῷ ᾽ Ἡρακλέος ἔππων, βελόμενος 
εἰς μάχω καταςῆναι τῷ ἥρωϊ " τον δὲ Ἡρακλέα καμρίως αὐτὸν 
κατατυξόῦσι, τῆς ᾿Αθηνὰς υὑσοδειξάσης. φησὶ δὲ ὅτως Ἡσίοδος " 

ΑΕ ΤΡ ΤΙεριχλύμενόν τ᾿ αγνέρωχον : 
"Ὄλζια ᾧ πόρε δῶρα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων» 
Ἐπαντοὶ. ἀἄδλοτε μέν τε ὦ ὀρνίδεοσι φΦάνεσχεν 
᾿Αμετός " ἄδνλοτε δ᾽ ἄυτε πολέσκετο θαῦμα ἰδέοσ(. 
Μύρωνξ᾽ ἄνλοτε δ᾽ ἄυτε μελιοσάων ἀγλαὰ φῦλα" 
"Δλλοτε δεινος ὄφις χ9) ἀμείλεχος.- εἶχε δὲ ἀάυτος 
ΤΙχντοὶ., ὅκ ὁνομαςἀ" τὸ μιν γχ ἔπειτος δόλωσεν 
Ἔν (υλῇσιν ᾿Αϑηναίης. 

ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΝΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΆΑς- 

ΚΡΟΊΝΟΣ γεννὰ ὧκ τῆς Ῥέας 
ΠΟΣΕΙΔΩ͂ΝΑ, 
ὃ ἐξ ᾿Αμφιτρίας 

ΝΗΛΕΥ͂Σ; ἘΡΙΤΩΝ. 
ὃ ἐκ σῆς Χιλωρίδος, ὁ. ἐκ αἧς Φώρηε, 
ΝΕΣΤΟΡ, ΣΚΥΡΟΣ, 
ΠΕΡΕΙΚΛΥ ΜΕΝΟΣ. ἼΔΑΣ ΤΕΓΡΙΟΣ.; 

ΧΡΟΜΙΟΣ. ΛΥΚΑΏΝ, 

ἜΤΡΥΒΙΟΣ. 

ΔΟΜΑΧΟΣ, 
ἘΠΙΜΗ͂Σ, 
ΦΡΑΣΙΣ, 
᾿ἈΝΤΙΜΕΝΗΣ, 
ἜῚ ΑΠΟΙΡΑ͂Σ: 

Ὅκμηρ Θ.’ 

Δώδεκα εδὲὶ Νηλῆος ἀμύμονγες υἱέες ἣμεν». ᾿ 
ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ὙΟΥ ΠΕΡΖΣΕΏΣ,. 

« 

ΤΤΕρσεὺς Δανάης ἢ) ἢ» ἰὸς,» ἐκ τῇ Διῶς: ἐραοϑ εἰς » ὁ Ζευῷ. ὃ 
παιδὸς. ὡς ὃ μῦϑος- ῷ εἰς χρυσον» ὡς λυρᾶσι 5, Μεταςρέ- 

ψας ϊ ἐχϑεῖς διοὺ τὸ ὁρόφε, ἐμίγη ἀυτὴ. ΤᾺ 5 γίνεται Πρρ- 
σέυς. 3 ἐκτρέφει: αὐτὸν ἡ Δαναη» χ4) ἢ τροφὸς, χρύπτυσοαι ᾽Δ- 
χράσιον ἢ υτὴς πατέρα. ὅτος κ9) γὺ σιδηρὸν ποιήσας ϑάλαμον, 
ἐνέχλεισεν αὐτὴν . ὅπως τὸν τρόπον τῶτον μιν παρθένος. “χρω- 
μένῳ γὸ αὐτῷ περὶ ἄρσενος πουλδος. ἔχρησεν ὦ ὅδὲος ὦ Γυϑοὴ ᾿ 
ὅτι αὐτῷ μὴὲ ἐκ ἔστω ταὶς ἀρσίω" ὧαᾳ ὃ Υ ϑυγατρας , Ὡρὸς ὃ 
αὐτὸν δὲ ἀγαιρεδῆναι. ἃ δὲ παρελθὼν οὐαὶ Ἄργος 5 τὸν χαλκῆν 
ποιεῖν ϑάλαμον Ὁ» τῇ ἀυλὴ τῆς ὀιχίας. Ψ γῆς» ἔνθα Ὁ Δαναΐω. 
εἰσάγει μετὰ τὴς τροφϑ" ὦ ᾧ αὐτίω ἐφύλατσεν, ὅπως δῈ ομ]ὴς 
μὴ γλύηται. ἀν ὁ Ζευ; πάντκ διώχται. ὅτε 5 ὁ Περσεὺς τες: 
τραετὴς ἐγδετο, ἤκϑσεν αὐτῷ ᾧ φω!ῆς παίΐζοντίθ. ὁ ᾿Ακολσιος" 
αὶ διὰ ΝἉΜ ϑεραπόντων ΤῊ» Διανάϊω σιὼ τῇ τροφῷ μετακαλεσά- 
κῆνθο, Ἴ (δῆ. ἀναλρτὶ 9 Δανάΐω οὶ χατάγ ες σι τῷ πιωδὶ ἐπὶ 
Σ τὸ Ἑρχίῳ Διος βωμόν : μόνο: δὲ ἀὐυτίω ἐρωτὰ ᾽ πόϑεν εἴη 
αὐ 7ὴ γεγονὼς ὁ παὶς" ἡ δὲ ἔφη. ὧκ Διός. ὁ δὲ . ὅ πέϑεται, 
ἀν’ εἰς λαριαχα ξυλίνίω ἐμβιβάζει αὐ] αὐ μῖ τῷ παιδός " ὦ 
χλείσας, κατα ποῦτοὶ. ἡ Φερόρβιοι; ἰφικνᾶνται εἰς Σέριφον τίω 
νῆσον » ἧς ἐβατίλευε [Πολυδέχ της εἰωνος Εοσειδώνθο.. ἀδελφον 
ἔχων Δίχτιω. ὅτος δὲ δικτύῳ ἁλιέυων. αὖ τύχω αὐτὰς ὀξέλ- 
χε" κᾳ) εἰγοίξας τὴν λάρνακα ΕΣ. προ: τίνες εἰσὶν, ἄγει εἰς 
Σ αὐτῇ οἴ χον" "ἃ τρέφε ὡἧς ὕδιον πιδα Σ Περτέα ᾽. ἢ ἐπαιδα- 
γώγει. ἃ Τ᾽ Δανάης ἐπεμελῶτστο. ὁ 3 ΓΙολυδέχτης ὃ ο ὁμομήτολος 

Δίχτυος, ἰδὼν τίω Δενάΐω, ἠράοϑη ἀυῶἧς. ἡπόρεε 5 συγγενέοσς 
αὐτῇ) τὸ 1Περσέω: ἤδη Ὡρὸς ἤβίω ἐλαδτοντος. ποιήσας δὲ ἀδα- 
“Ὃ). καλεῖ ἄνλης τε ποΐδὲς ἐπὶ τῦτο, ᾧ ἀυτον δ Περσέα. τα- 
ρα γενόμενος δὲ ὁ [Περσϑὺς ᾿ πυνϑάνετυλ τὸ ΤΠολυδέχτα ἐπὶ τίνε 
ἐἰη ὦ ἔρανος ἐσων εἶ.) μ᾽ τὸ δὲ [Πολυδέχτε εἰπσόντίθυ ἐπὶ ἑππω" 
οἱ ΤΠερσϑὺς ἐπὶ τῇ Ἷ Γοργόνος ἔφη χεφαλῇ. τὴ 5 ἑξὴς ἡμέρᾳ 9 
ἔχασος ΥΜ ἰρχιισῶν δ ἵππον ἐκόμιζε" κὶ δὴ Περσεὺς. Πολυδέκ- 
τὴς δὲ ἐχ ἐδέχετο, εὐπὼν ὁτ' ὄχ, ᾶπον ὑσοχέχχ δώσειν ἀυτὸν» 
αἰ Νλαὰ τίω Γοργόνος χεφαλίω᾽ ὦ ἐὰν μὴ χομίσὴ" ἔφη λήψεονι 
Δαυναΐω τίω ἀυτὰ μητέρα. Τερσδὺς δὲ αν ιοϑ εἰς ἔν: αἰμηχανὼν 
ὅ, τι δρώτει. ἀπέρχεται εἰς τὸ ἔχετον τῆς νήσα. Ἑρμῆς ᾿ ὡς- 
τυχὼν αὐτῷ πυνϑάνεται παρ᾿ αὐτὸ τίω αἰτίῳ λύπης. ὁ 3, 

εἰπὼν 



εὐπὼν ϑαρῥαν. “φρῶτον μδὺ ἡγεῖτο ωὐτῴ «'ῷα τὸὺς 18 Φόρχυ 
,ὔ ὀὐδυδς ὸ ̓ ἃ Ἐ Ί ̓ Ν Ἐ ἣ ἌΞ9 ] , ᾿ 

ϑας 5 {Πεφρίιδὼ νἱὼγ) αὶ ἔυω, ἡγὰς Φρατατης») ἀφαι- 
ΨΦ ΓΝ ͵ ᾿ ᾿ ὃς. ’ ελ ἤ᾿ .Φ 2 

ραῦται αὐτὼν ὃ ἔνα ὀφΘαἋ μον καὶ ὀδόντα, ὃν ὧκ διαδοχὴς ἀνλή- 
Λαις ὠρεγον. αἱ δὲ βοῶσαι ἱκετέυεσι, ζητῶσαι τὸν ὀφϑαλμον ἃ 

᾿ “ δ “ » ᾿ Ψ . “ 

τὸν ὀδόντα " ἕνα γὺ» ὡς φημι. ὀφϑαλμον ᾧ ἔνα ὀδόντα ἔχμ- 
σαι αἱ τρεῖς5 ὧκμ διαδοχῆς ἐχρῶντο. [Περσεὺς δ᾽ ὑπιονεῖ ται ἀτο- 

ΘΝ ] -ὦῳ᾽ « Π [ γ “ [) 

δώσειν, ἐὰν ἐκεῖναι κὑποδείξωσιν αὐτῷ τὰς Νύμφας, αἵτινες ἔχν- 
᾿ . ῇ [ ν» κῃ» Ἂς ἤ ᾿ ᾿ σι τὸ ιὑπόπτερα πέδιλα, ᾧ ὃ "Αἴδίθυ χιωεέΐω καὶ τίυΣ χκίξησιν. 

-Ὃ ἥ Ξ ͵ Ἵ ᾿ , ΔΎ ΑΝ ᾿ Φίδ ι ᾿ ᾿ ὡς δὲ ὑσέδειξαν., ἐκείναις μὴ) ἀπέδωχε τὸν ὀφϑθαλμον χαὶ τὸν 
δόντα. οἱ δέ φασιν ὅτι ἀφαρπάσας αὐτὰ. ῥίπτε εἰς τίω Ὑδιτω- 

Γ Ὁ Ἁ Γ ᾿ ͵ 

γίδΘ.υ λίμνίω. σιὼ Ἑρμὴ δὲ εἰς τὰς Νύμφας πορευθεὶς, λαμ- 
ζάνε: παρ᾽ αὐτῶν τὰ πέδιλα, ᾧ τίω χιωὴν. καὶ τίω: κίβησιν" καὶ 

ΣῊ ΒΞ .ϑ Ὡ ἃ Ἄ ., τἂν αὐποδεσκεῦται μὴ) τὰ πέδιλα" «ξαβάκλεται δὲ χὺ' Ἰὲς μας ἃ 
- Φ ͵ ἊΦ τὰν »Γ κίβησιν" καὶ τὴ κεφαλὴ «ἰξατίθησι τί κιωΐω " δι᾿ ὧν ἀέφιθ. 

ἐφέρετο. δοκεὶ 5) χῷ ἀρπίω παρ᾿ Ἡφαίτε λαβεν ΦἿἘῈ ἀδάμαντος, 
« 3 , ᾽ ͵ ΄ Φ ν᾽ ω ἕ “ 

ὡς ᾿Αιοκχύλος οὐ Φόρχυσί φησιν ὁ Μ᾽ τραγνωδῶν ποιητής. ἄδλοι 
δὲ αὐτὸν τὸν Ἑρμίὦ τίω τὸ κιωϊωῶ ὦ τὰ πέδιλα αὐτῷ πα- 
φεοηχέναι φασίν. ὅτως ὃν ὁ Περσεὺς χαϑωπλισιμῆνος. ὑπόπτερος 
ἐφίιχναται εἰς τὸν ᾿Ὥχεανον χαὶ τὰς ἴ οργόνας » συμπαρεπομένης 

Ε) 2 Ν [ ᾿Ὶ ᾿Ὶ Υ͂ ξ 

αὐτῴ ὃ ᾿Αϑωνᾶς. χατχλαμβάνεςε δὲ τὰς Γοργόνας κοιμωμένας. 
- ͵ το ᾿ Ε  Ψ« ᾿ ᾿ ᾿ 

αὐσοτίϑεται 5, αὐτῷ ᾿Αϑηνὰ ὅπως χρὴ τὸν κεφαλίω ᾧ [οργο- 
᾿ Φ ᾿ ἤ ᾿ Ι " Ψ ," 

γθ- ἐχτεμεῖν" ἀπεσραμρδύον δὴ κάτοπΊρον ἔχοντα 5 ὅπερ ἔλαβε 
«-δα τῆς ᾿Αϑηνᾶς. δείχνυσι 3). αὐτῷ ον τῷ κατόπτρῳ ὃ Μέ- 

" τω τω ᾿ Φ 

δυσαν, ἥτις μόνη Μ Γοργόνων ἣν ϑνητή, πλησιάσας ὃν αὐταὶς 
᾽’ ’ “ ) » “» ᾿’ Α 9 Α Ἁ » 

ἀπεςοαμμένΘο, ἵνα μὴ ἀπολιϑωθὴ ἰδὼν ἀυτὰὺς, χαὶὴὶ ὧν τῷ χα- 
᾿ἪΟᾷ 9 ϑυ ἢ ν “ἤ οὦ 

τόπτρῳ ὁρὼν τίου Μέδασαν κατ᾽ ἀνάκλασιν» τὴ ἀρτσῃ καρατομεὶ 
αὐ7ήν" χα) ϑεὶς τίω χεφαλίω εἰς τίω κίβησιν , φέυγεε. καὶ δὲ 

Ν ἤ ς:-ν 9 

Ξϑενωὼ ᾧ ᾿Ευρυάλεια, βοῶσι" ᾧ διώχεσαι διὰ τὸ μὴ ὁρᾷν.» ἔχ, 
“" [ “ γ ) ᾽ 

ὁιαί τε ἐγένοντο καταλαβεῖν. [Περσεὺς δὲ ἀφικόμδηος εἰς Σέφαφον, 
7 ! » ᾿ὦῷ 

ἔρχεαι φῦϑα' [Πολυδέχτην " ᾧ χελέυεε αὐτὸν συμαϑροῖσαι τὸν 
λαὸν, ἵνα δείξῃ αὐτοὶς τίω “ὃ Γοργόνος χεφαλὴν, εἰδὼς ὅτι ἀπο- 
λιϑωθήσεοδί ἐμεΐλον. οἷς 5. Πολυδέκτης συωαϑιροίσας τὸν Ἄαον, 
ἐκέλευε δεικνύναι, ὁ Τ]ερσεὺς ἀποςσραφεις τίω κεφαλίω τὴς κια 
βήσεως δείκνυσιν" οἵ δ᾽ ἐυϑὺς λίϑοι ἐγένοντο. ᾿Αϑηνά δὲ λα- 
βὅσα αὖδν' Περσέως τίυὐ Γοργόνος κεφαλίω). ἐντίϑησιν εἰς τίω 
4 Ὁ [ Φ ) ’ 

ἑαυτῆς αἰγίδα. τὸ δὲ πέδιλα, καὶ τίω κυνίω . κῳ τίω κίξζη- 
σΊ». ἀποδίδωσιν ὁ ἸΠερσέυς ταὺς Νύμφαις. τοῦτα ἱστορεξ Φερε- 

Ἷ . Ω] ν ᾿ ’ Ἁ κύδης ἐν τὴ Β΄, ἄνλοι δέ φασι τὸν [Περσέως χαρατομήσαντα τίω 
Γορ- 
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Γοργόνα, πετασϑῆναι ἐπανερχόρμδυον διὰ δ Λιξύης " ὅκ 3, ὶ χα- 
τενεχϑεισῶν σαγόνων τὸ ἀΐματος. ϑηθία ἀνέφυσαν ποιὰ καὶ δει- 
νά" χαὶὴ διὰ τῦτο τίωΣ Λιβύϊυν πολύθηρον Ἀέγϑσι., ὡς φησι χα 
᾿Αλέξανδρος. τροτιχώτερον δὲ αὐδι' τῷ Τ]ερσέως ἑτωσὶ τερατέυον-- 
ται. ᾧ γὸ αὐτὸν Ἐἢ δ ἡλιόν φασι, καὶ τίω) ὀξυκίνητον τὰ ὑραν 
κίνησιν" ᾿Δϑηνὰν 5... ὃ ἀέρα ὦ τίω ἀναϑυμίατιν τί κωυϑδσὸρ 
Σ ἐρανόν΄ Ἐξ ἀναθυμιάσεων γὸ κινῆται. ἹΠερσεὺς 5) λέγεται, 
παρὰ τὸ «πἰδιοτὼς σέυεοσϊ, ᾧ ὁρμὰν τῶῦτον. ἡ ἀερόδης ἀνάθυμία- 
σις αὐτὴ πέμπει ἐπὴ τὰς Τοργόνας, ἤ]οι τω. ϑάλαοσαν χα) τὸ 
σύστημα ἦΜ ὑγρὼν Γοργόνη Ἀεγοιδψίη . διὰ τία) τάυτης κατο- 
πληξιν" γοργὸν γὸ» 10 καταπληχτικόν. πέμπει ὅ' τῶτον ανελὼν 
τίω. Μέδυσὸν. τίω Δεπτομερεστέραν ἀσίαν. ὡς Φεισεμδύίω αὑ- 
τῇ καὶ γὸ καὶ πᾶσα ϑάλαοτα. ἀἐερωδὴης ὅδ᾽" τὸ γὸ Δεπτότερον 
αὐτῆς. εἰς ἀέρα μεταζάννεν. ὁ γᾶν ΤΠΠερτεὺς, ὁ ἥλιος ὅτω κα-- 
λύμδοος., χινέμδυι θυ 1) ἐρανίῳ φορᾷ, τίω (δ᾽ Σϑέενω καὶ Ἴω ᾽Ευ- 
ρυάλειὸν , ἤτοι τὸ διωατον ᾧ καταμήχη πέλαγ. ἡ θαλαοσης 
ἐκτεταμένον, ἔκ οἰνναρεῖται. ἡ καὶ μετατρέπει, ἐδὲ ἀνιμᾶται ὡς ἐ- 
θάνατος, ὡς μὴ μετατραπῆναι διιυάμἣηον. τίωΣ δὲ Μέδυσ» μό- 
νἷω. ὡς ϑνητὴν ἀναιρεῖ. πλήττων τῷ ξίφει, βασιλικώτατον ᾧ 
λεπτὸν τὴ ὀξείᾳ χήσει μεταποιεῖ, 7 Φ ἀνιμᾶται . τὴ δὲ καρω- 
τομήσει ἐκ τὸ τρωχήλυ ϑομὰ Χρυσάωρ ᾧ Γβήγασος. ἀνιμωμδύων 
,ὸ τὸ ἡλίϑ ὦ τὸ ἀέρος. τὸ χεφαλαιῶδες » ὡς ἐφίω, ὦ λεπτό- 
τερον. ὦ ἀτμῶδες. συμβαίνει τὸ βαρύτερον Φ ἀναφερόμενον κάτω 
πηγάζειν καὶὶ χέεοῦζ. ἃ ὦ Πήγασον ὠνομάκασιν διὰ τὸ χατωφερές" 
χατωφερὴ γὸ τὰ ἀλογά. τὸ δὲ Ἀεπτομερέςερον καὶ ἔτι εἰς τὸ πυ- 
ρῶδες μεταβάνλει. ὁπὲρ καὶ Χρυσήορα χεκλήχασι. τύτω γᾶν τῷ 
δξ ὕδατος ἀναφερομδύω ΤΙηγάσωῳ. 1) κινήσει τῷ ὅρανδ τὴ ἡλιακῇὴ 
ἄνιμήσει ἐποχϑμβδύη σιωαναφέρεται ἡ ἡμέρα. σφιιροειδὴς γάρ ὅιν 
ὃ ἀρανὸς. καὶ κινεῖται ἀπὸ ανατολὼν ἐπὶ δυσμαῖς. συμπεριφέρων 
ουτώ ᾧὦ δ ἥλιον. ὅπερ ἡλίῃ δούαντος εἰς τὸ ὧσο γίω ἡμισφαί- 
ρίον 9, ἔνθεν τὲς πηγάσες ἀϊμὲς ἀνααπὰ, ᾧ ἡμέραν ἐργάζεται. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ. 

Ϊ [ Ερσεφόνη Θυγάτηρ ἣν Δήμητρθ. ᾧ Διὸς, ἥντινα ἐκάλιν ᾧ 
κόρϊωυ. ταύτης ἠράσϑη ὁ ΤΙλέτων" κχὶ ἐρασ εὶς, ἥρπασε, ὦ 

κατῆλθεν ὦ τῷ “Αδη. καὶ ἂν Δημήτηρ “ξάγε: ζητᾶσα τίω κόρην" 
ὦ σονλὰ πλανηϑεῖσα. ἥλθεν ὦ τῇ Αττιχῇ. ἐλϑῦσα δὲ, τὸν 

᾿ ἢ ᾿ ἔς ὑξὸλ δὺο χῇ, ᾽ ο , ἢ λὺ τ ἦ8 , 

μὴ τόπον ὧν ὦ ἦλθεν, ἐχάλεσεν ᾿ΕἈδυσῖγα, «δαὶ τὸ ἐληλυθέ- 
ναι. 



[8] ον τ 
ες ἔμαϑε" δὲ οὖρα τὰ Κελεὶ ασὲ τὰ ἸΤὠιπτολέμα, ὦ ὅτι ἡ χόρη 

ἀρεῖ το τὰ ΤΙλύτωνος , αὶ ἔστιν ἐν τῷ ἽΑδη. μαϑῦσα δὶ ὃ» ἡ 
ϑεὸς ταῦτα, ἔληξε Φ πλάνης. οἰ μμεεβομδθη δὲ τὲς ἀνδρας αὗσερ 
ΩΣ χάειτος ταύτης » δέδωχεν ἀυτοῖς τὰ «τέρμ τὰ » δίον σῖτον : 
'κραϑίω, ᾧ δαπέειον" λέγετω γὺ δ σπτερματιχὼν καρπὼν εἶναι 
ἔφορίθ. ἡ Δημήτρ. δὅσα Ἴ τὸ «τέρματα , δέδωχε ὦ δράκοντας 
ὦ ἄρματα 'ππρωτὰ ρὸς τὸ σὐδιελϑεῖν ᾧ δἔᾶνχι πᾶσι δ σῖτον καὶ 
᾿- , κερϑήν. ὅπω .γὸ ηδειῦτὸυ οἱ ἄνϑρωξοι ἐσϑίειν ἄρτον; ἢ χρῆν 
σίτῳ" ἐνλὰ γομαδικοὸν βίον ἔζων. δ μόνον δ᾽ τὺν σἧτον, ἀλλὰ ὦ 
πάντοις τὲς περματιχὲς χαρτὸς δέδωχε" ὦ τὰ μυστήοσιχ ἐτίλε- 
σεν αὐτοῖς " κα ἔδειξε πὼς δὲ τελεῖν καὶ τελεῖοῦζ . ἐκάλεσαν 5, 
ἱπερσεφόνϊω τίω ἢ 'Δήμητρθ. ϑυγατέρα, διοὶ τὸ ἐπίπονον εἢ ξ 
πόνων οἱςικίω ἐργασίᾳ . ἢ τῷ ὧκ πάντων ὑπομονὴς φέρε" ὰ 
ἀρπάσαι αὐτίω ἁ ̓Αδὴς ἐμυϑέυϑη 5 διὰ Σ γυσρῆοον ἐπὶ χρόνον 
τινὰ ἫΜ απερμάτων ἈΝ γὴς ἀφανισμόν. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΗΓΑ ΣΟΥ. 

Ηἰς ΤᾷὮαταρικὴς χιμαίρας, ἀναφυξέσης ), χα) Ἀσμιαινομδύης Σ 
χώραν ΓΖ Λυχίων. . ῳ) τὸ ΤΙροέτε βασιλέσοντος Σ Δυς. 

κίας 5 “«ροτεταάχϑη ὁ βενλεροφόν της οἰποχτεῖγα Ἃ χιμαίραν. ἣν 
δὲ σ᾿ Μηείον . τοιῦτον ἡ Θρόοϑε μὲν, λέων" Οπιοῦτεν δὲ, δράκων" 
μέσον ἣν χίμαα" δξ Ὗ, ἧς χιμαίρας τὸ πὺρ, ἀνεδίδοτο" χΧ ἣν ὃυ- 
σάλωτον τὸ ϑηείο». ὁ δ. Βελλεροφόντης τὸν ἵππον ἋΣ Πηγάσον 
ἑυρων.. ὃς ἐλέγετο ἔχειν πτεροὶ . αὶ ὕδως ἀπὸ Ἢ ὀγύχων εἰ πος-- 
(εν ἦλϑε σύμμαχον ἔχων  ττῆσιν τὸ ἱππϑ, διὰ τὸ μ) πτε- 
ρωτὸν γ. αἷς εἶπον ᾿ ὦ σφαῖραν μολίβὲδυ πεειθεῖς, οὗ τῷ ἄκρω τὰ 
δόρατος αὐτὸς ὁ Βελλεροφόντις » ἐγέβαλεν εἰς τὸ σόμα, ὲ χιμά- 
εας. λέγεται 8. .ὁ [πήγασος οἡυνηϑῆναι τοιῶσδε' ςαλεὶς [Περσεὺς 
εἰς τὰς Γοργόνας, ρος άξει Ὁ ᾽᾿Αθηνὰς. 5 εδὲ Σϑενῶὼ ἃ ἘΕυρυά- 
Ἄμαν ἀϑανάτως ὅσας, παρέδραμε ; καρατομεῦ 53) Σ Μέδωυσ-αν" ὧν 
τὲ τραχηλϑ, δὲ ταίυτης ὁ ΤΠ|ήγασος ἵππος ἀνέθορεν ὑσόπτερθυ ὦν. 
λέγεται 5) ἧππε κρήνη ἀνγιδοϑῆναι να ὁ ὁωλῆς τὸ [ ηγάσε " 
ὦ γὸ τῷ ̓ Ἄργεν δεψήσαντος τὸ Βενλεροφόντε. ο Ὁ Πήγασος τῷ 
τοὶ ἢ γίῶ πατάξας, ὀξέβαλεν ὕδωρ, καὶ ἐκλήθη ἵππε Χρήνη" 
οἱ 5᾽ Πηγασίαν αὐτίωὐ ὠνόμασαν. αἴδὰὴ Ὁ ὴ κατῆς ἐρήστεως εἰυτὰ 
ὅτω λέγυσιν Χ᾽ τ διάφορον δόξαν" οἱ μδὸ γὰρ ὶ ὃ Τήγασον εὐγαΐ 
φασι ᾿ είς. τὰ ἄς ρα, εἶναι π᾿ τοῖν το ὕςερον ᾧ τῷ Βεδλεροφόντε πτώ- 
σεὼς ἔνεχεν 7 διὰ τὸ μὴ ἔχειν πτέρυγας. [Άρατος δέ φησιν εἶσι 

ὰ τον 
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Ἴὸν ἐπὶ τὸ Ἑλικών. τὴ πληγῇ Σ οπλὴῆς Ἔ ΤΉ. ἐχίλυσαι 

ποιήσαντα" ἀφ᾽ ὃ [5 καλεοϑαι κρήνη ἔππϑ. ᾿Ευδιαπίδης δέ φησι 
Μελανόπίω τῇ τὴν Χείρωνος ϑυγατέρα, σο ᾿Αἰόλε φϑαρεῖσαν 
δξ ἀπάτης" διὸ φυγεῖν ὠδύνασαν" διωκομένην δὲ τὸ τῇ πατρὸς, 
ὥγο: ἵππον ἐυξαμδουίω μεταμορφω ϑῆναι " νἶσοὸ δὲ ᾿Αρτέμιδος κα- 
τησιτεθκοϑ ναι δι᾿ ἐυτέβειαν εἰυτὴς τε νὰ τὰ Χείρωνθ.. διὰ τῦτο ὦ 
γέάφεται μέσον ὁρωμδύη κεντείυρῳ " αἀφανὴ τε ἀυτὴς 7 ἐπ’ ὀμφα- 
λἕ ὀτίοϑια, ρος τὸ μὴ αἰοχύνεοῦχζ ϑήλεα ὅσα. ὼ 

ΠΕΡῚ ΟΥ  ΠΗΛΕῺΣ,: 

ΤΠ |Ηλεὲὺς ὁ τὸ ᾿Διαχϑ σωφρονέστατος ἐγένετο" κα ποτε Ἱππο- 
λύτης τὴς γιυωχιχος ᾿Αχάςε ἐραοϑ' εἰσης ἀυτὰ, ὦ μὴ διυωη- 

«γεσης πεῖσαι : αἰγλλοὶ δια βολὴ χρησα μένης . ὡς ἄρα ἐπεχείρησε 
βιάώταοϊχζ αἷυτὴν 5 ὁ "Αχαρ; μαϑῶν, αὶ μὴ Ουλόμδυιιθ. χτεῖναι δν 
κα ϑῇρεν ἀνκὰ λαβὼν ἐυτὸν εἰς ἐρημίαν; ὲ ΤῊ ὅπλων γυμνώ- 
σας, ἀφῆκεν ἀυτον» ἂ ἀνεχώρησεν εἰπὼν, εἰ δίκαιος εἴ, σωθήσῃ. 
ὡς δὲ ἔμενλεν ασο ϑηφίων διαφθεέρεονν .. Ὁ εοὶ μάχαιραν οἷυ-- 
τῷ ἐχαείσαντο ἤἥφωιτ ὀτευχτον δι᾿ Ἑρμδ, χ ὅτως ἔφυγε ἢ χὠνδυ- 
γον. οἱ δέ φάσιν ὅτι ἰυτὸν γεν εἰς ϑήραν εἰς τ Πήλιον - ἀπο- 
χοιμηϑέντα δὲ αὐυτὸν "Αχαςθ. καταλιπῶν. ἢ Ἔ μάχωραν δο 
Σ κόπρον ΤΩ βοὼν χρύψας, ἐπανέρχεται. ὃ δὲ ὁξανατιας», ἃ μὴ. 
ἑυρων Σ μάχαμραν» ἤμενλεν ἐἰπονλύοζ κατα ληφὸ εἰς αὗσὸ Ὁ Κεν- 
σαύρων, σώζετχαι δὲ πο Χεΐρωνος " ὅς Φ[Ε[ “μάχαιραν ἐχζητήσας, 
δίδωσιν ἀυτῴ. ἐκαϑάρϑη δὲ ὃ [Πηλεὺς κδο ᾿Αχάςῃ δι᾿ αἰτίαν 
τοιάνδε" Φῶκον τὸν ἀδελφὸν κ πατοίδα σιὼ Τελαμῶνι δο- 
λοφοιήτας . φεύγει: εἰς Φϑ᾽ 'αν “γὸς "Ευρυτον τὸν ᾿Αχτορθν ᾽ ἀφ᾽ 
ὅ ὦ χαϑαίρεται. ἐχκέϑεν δὲ ἐπὶ Ὁ ϑηραν τὰ Καλυδὼν 'α κοΐ Ὅρὰ 
ἐλθων, ᾿Ευρύτῳ ἐντυγχιίνεε γ, τὴ κτείνει τῶτον ἄχων. πάλιν ὃν 
ὁ Τ|ηλεὺς ὧκ Φϑέας φυγὼν. εἰς, ̓ Ιωλχον «γὸς "Δκχαςον ἀφικνεῖ- 

τι, ὦ καθαίρεται σ΄ αὐτᾷ. οἱ δὲ καὶ τῦτο φρο έασιν , ὅτι 
ω κιμωηγεσΐῳ ἄχων ἀνεῖλε [5 “Αχτορα τὸν ᾿Αχάξα ιἷόν. ἔπεμ- 
ψε δὲ ᾿Αχάτῳ ἄποινα, τὸ φόνῃ τὰ παάλδὸς . βόας καὶ φρόβατα } 
ἃ λύχος διέφθειρεν.» ὃν Θέτις ἀπελίθωτεν . ἄνλοι δ φασι τῦτο 
“ἡυέοσ ὁπ Τελαμὼν ῶ Πηλεὺς Σ ἀυτὰ ἀδελφον Φώχον; εἷον δὲ 
ψαμάϑης τὴς ΝΝηρηΐδος ὄντα, φϑονᾶντες αἰγεῦ λον. ἢ γν Ῥαμά- 
9 ἔσεμψε τοῖς (υσὶ τὰ Πηλέω; ὦ τὸς ποιμνίοι: Αύχον , ὃς 
ἔχανα, ἐλυμαίνετο. Θέτιδος δὲ δεηθείσης) ἀπελίϑωτε τῦτον πά- 
δὲ καὶ Ψαμάϑη. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΠΛΕΙΑ ΔΩΝ. 

Λεῖάδες,, θυγατέρες ἐγένοντο ΠΙΛηόνης θυγατρος (δὴ ᾿Ωχεανῶ, 
γυναικὸς δέ Ατλαντος ἀφ᾽ ἧς ὦ ΓΙλεῖάδες Ἀέγονγχι. ἧσαν 

δὲ δωδεχα τὸν ἀριϑμὸν, ᾧ ὦθο ὧες" ὃν ὧς Λιβύῃ χαυηγετδν- 
τὰ, ὀφις ἔκτανε. τῶν ὃ ἀδελφῶν αἱ μδ[ πέντε διὰ τὸ ἐπὶ τῶ θα- 
γνόντι πένθος 5 ἐκ ἔτι ἧσαν ἐδὲ ἀυταὶ. ἀνὰ χαταςεριοϑεῖσσι,, 
ἐπωνομάοϑησαν τῴ ἀδελφὼ Ὕάδες . δξ ἀυτᾷ παρονομαοϑεῖσαι. 
ἔπαϑον δὲ τὰ αὐτὰ μὴ; ταῦτα καὶ αἱ ἑπτὰ, διὸ κὶ ΤΠ Λεΐάδες 
εἰρηνταί ,) ὡς τοὺς πονλοὶς δοκεῖ, διὰ τὸ πλείως ἘὉ 3 πέντε " ἢ 
ὅτι πλείες ὁμιδ κεῖνται" ἀς τὰς ᾧ βότριω ἐχαλεσὸν" ἢ ὅτι 
πλησίον ἀδλήλαις εἰσὶν.» ἢ ὅτι πλείω τινὶ δι᾿ αὐ ἐπισημαί- 
γοντχί, ἢ ὁτι πλειῶνα σημλίνσι δ ἐνιχυτόν" ὡς ᾧ ἩπίοδΘο Ἔ 
[Πληΐϊάδων ᾿Ατλα δυζων, ὦ τὰ ἑξὴς. φατὶ δέ τινες κατησεοίοδζ 
αἀυτοὶς, ἐπὶ τῇ “Δτλαντος δυστυχίᾳ" ὃς ἀχθοφορεὶ τὲς μυϑευο- 
μένως κίονας" ἑπτὰ δὲ ὑτῶν, ἀμυωρός ὕξην ὁ ἔβδομίθ. ἀ-ήρ. αὐ- 
ϑέυονται δὲ σιωελϑεῶῖν μἦνὺ δὲ ἀντὼν Ταυτηγέτν μὲν ᾧ Μαῖα», 
καὶ Ἠλέκτραν Διὲ, δὲ ὧν Τοωτηγέτηις μὲν Δακεδαίμων" Μαίας 
δὲ Ἑρμῆς Ἠλέκτρας δὲ Δάρδανος ̓  ὁ ᾿ΑἈχυσνίω δὲ μιγῆναι τῷ 
Ποσειδῶνι" ὁ Σπρόπίω δὲ, τῷ "Ἄρει. ὧν ᾿Ομόμαος - τίω 3, 
Μερύόπίω. Σισύφῳ, ΦἘ ὧν Γλαῦκος. οἱ δὲ, παρϑένες φασὶν τῇ 
τὸς ἑπτο. ,αὶ συγκιωηγετεὴν τὴ ᾿Αρτέμιδι. ᾿Ω»΄ωνίΘυ 53' διώκον- 
χὺς κατ᾽ ἔζωτχ, παραχατκλήπτος νομζ)ας μεταλαβον δι δ χὴς 
εἰς Πλεϊάδατ" εἶτα ὦ κατὰ ερισθῆναιγ ὁθεν καὶ ΕΙλεϊάδας χληθὴ- 
ναί, διονεὶ ΤΙελειάδας κὦ συγκχοπίω" διὸ ᾧ πογλλοὶ ΤΨἜ ποιητῶν, 
πελειίάδα τὸ ἄστρον τῦτο χαλᾶσι. λέγε: δὲ ὦ ΤΙ νδαρος “ρὲ τὰ 
κατας ἐσσὶ ἀυτῶν. ὁτι ὃ [ΙΛηλόνης ταορευομένη: ΑἹ Τ ϑυγα- 
τέρων ἈΝ ΟΣ Βοιωτίαν. σωωαντῆσαι ἀυτὴ ᾿Ωρίωνα -“ εἶτα ἐραοϑδε εὶς, 
ὥρμησε «ρὸς τὸ ἑρπάσαι' τίω δὲ φέυγοσαν μΤ' ὃ ϑυγατρὸς. 
Ὠρίων ἐδίωκε" γπυέοῦί, δὲ ἀυτὼν ἃ δρόμον, πέντε ἔτη ἀδιάλειπΊον" 
Σ δὲ Δία διὰ Ὁ χαχοπάϑειαν ἀυτῶν., ὁἰονεῖ μνήματο κατηστερεῦσ΄- 
ὅ αι τὰς Πλείάδας φευγότας ὃ ᾿Ωτίωνα,, ὅς ὄδιν ἐγιχωτός " ση- 
μαντιχὰν δὲ γὶ ϑέρυ: ΣΦ χειμῶνος ἀυται" ἢ σ΄ὖδα τὸ πλεῖον. ὃ 
σημαλνεε τὸ πλῆρες γένεται. ὦ πλεὼν δξ ἀυτὴς ἃ οὐἰχωτο;, 
διον ὁ πλήρης χρόνος, ἢ ἀπὸ τὰ πλείονας χρόνες «διέχειν ς᾽» 
ἑχωτῷ. ἢ οϑα' τὸ πολεῖν καὶ διέρχεοῦζ Ἀν τὸς τεταγν μῆνας χού- 
»Ης.) χοὴ Οὐ τῷ ἀυτῷ τότω ἀναςσρέφροϊ πολεωὼν.. χῷ συγχοπὴ 
πλείων" ἢ οἷα τὸ πλειὰς γίνεται. γὶ γὸ αἱ πλεάδες, σημάνε 

2 τίι- 
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τιχαΐ εἰσι τὸ ἐνιαυτὰ " δυγσαι αδὸ. Ὁ, ὃ ἄρχον. τὲ ἐνιαυτὰ δη- 
ἀαδιτ ἀφατένλεσοαι δὲ) τὸ τέλος. κεύνταὶ 5. χ ἢ ἐρὰν τῇ τάυ- 

Δ δὲ ἑξδόμίω Ἠλέκτραν» ἣν ἃ «μου ραν φασιν ) ἕκ᾿ ἄγει ο- 
ἐίΐω Ἰλίω ἀλωσιν ἰδεῖν. μετας ἥνί. Φ. ἐδελφικὴς ἰνληλϑχ ας 
μυϑέσονται, ῶ ἀμωυρωθῆναι. ὦ. ἀἄνλως᾽ ΓΙληλάδες.» ἑπτὰ ἀφέ- 
ρὲς εἰσὶ " κείμδυοι ἐπὶ τίω πλδυρὰν τῇ τάυρε᾽ ὁ γὸ ταῦρος.. σῶος 
ΞΧ αἰγιστόρηται ἀνπ ἕως Τῷ ἰσχίων. ἀυτὰι δέ εἰτιν "Ατλαντὸς. 
ἑνὸς Ὁ γιγάντων. καὶ ΠΙληϊόνης τῆς ᾿Ωκεανὰ ϑυγατέρες ᾿ ὧν πα 
ὁξόματα.» Μαΐα, Ταγέτη; Κελώνω : Μερόπη. . Αλχυόνη. τί 

τοαρϑενέδν 5, ἀγαπήσασαμι, σωυεχυνήγδν τὴ. ̓ Α ρτέμεδιυ. ϑεασάμες- 
γος 5 Ὡείων, ἠράοϑη ὦ ἐδίωκεν. ἀυτοὶς, μιγῆναι, βυλόεδιο:. . αἱ 
5) «ὐδικατύληπτοι γιγνόμδυσι, ϑεοὶς ἠύξωντο, μεταβ αὐλεῖν ἢ Ὦ φύ- 
σιν. Ζεὺς. δὲ ἐλεήσας αὐτὰς» πελεάδας: ἐπόιησε. 5 ψν δι᾿ ἀυτῶν 
τρον κατὴητ ἔξισεν. ὠνομάσδηταν δὲ Τληϊάδες, ἀπο ΠΙΛηϊόνης ὃ 

βδεῤί ἀυτῶὼν. φασὶ δὲ Ἠλέχγραν ἐἰ. Θελομκένζω τὴν Ἰλὰ πόρ- 
ἁγωσιν ὃὲ ἀσαοῦζ. τὸ. χτίσμα ΤἪ ἀπογ νων ̓  καταλιπεῖν. Σ πύτον. 
ἔνϑα κατηέειτο. διόπερ ὅσας. πρότερον ἐπτοὸ, γγυέοσζ, ἕξ. κἡὶ ἱπο-. 
οἷα αὖοὸο. τοῖς Κυχλιχοὶς.. 

ΠΕΡῚ ΠΟΔΥΒΩΤΎΡΓΟΥ. 

7 Ολυβώτης. » ξἰς ἣν Τῇ. γιγάντων" ὅς, υσὸ, “Διὸς βχηϑείς., 
᾿ ἡνεέχετο. [Ποσειδῶν δὲ ἐπ΄ ἀυτὸν ἀφεὶς τὴν τοίχλναν , τῷ 

μὴ ἥμαςτε" γέγονε γὺ νῆσος, τὸ Θληθὲν Νίσυρος ἐκαλεὶ τὸ.. υνὲ; 
χορφυεὶς ἀπὸ ΤΙ οὖ ἐντὴ “πορφυρέων. 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΓΝΩΎΡΓΟΤ. 

Γ λύγνωτος. » ὅτος ζωγίάφος εδιὺ ἣν τὴν τέχνϊὼῶ., Θάσιος δὲ τὸ- 
γένος . εἰος δὲ ΩΣ μαϑητὴς ᾿Αγλαοφώντος. τυχων. δὲ. τῆς 

᾿Αϑηνγαίων πολιτείας 57 ἢ ἐπεὶ τὴν ποικίλίω, σαν. ἀνέγραψε Ὡροΐχα; 
ἢ. ὡς ἔνιοι, τὸς ὦ; τῷ. θησαυρῷ.» καὶ τὰς ὧὐ ̓ Αχρέῳ γραφάς... 

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΖΗΛΟΥ. 

τ θρχΩΣ πηρωδει ς.. ὡς. φάσμα '“μεσημβδκνὸν θεασά μῆνος μεῖς 
ζον ἢ ὡςε τοὺς ὀφθαλμοῖς ἐνεγκεῖν τῷ Πανὶ. κρύπτων. 

τὴν ἀαπίδα, ὕσερον. ἐμάχετο ὡς ὁρῶν. χάφιτος. μεγάλης ἀξιω- 
ϑεές" ὶ διέχοινε τὴ Φωνῇ τὰς ἰδίας. αὶ τῆς: πολεμίας . φασί. δὲ 
τὸν Πὰνα σύμμαχον ἀυτῷ υέχχ 

ΠΕ-. 
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ΠῈΡΙ ΤΗΣ ῸΠΟΛΥΞΕΝΗΣ. ν ν τΌΑ τα 
ΙΓ Ὀλυξένη ἣν θυγάτηρ [᾿ιάμι. ἧς ὁ ̓Αχιναδὺς ἐραοϑ-εὶς , ἃ 

ἃ βϑληϑεὶς γῆμαι ἀυτὴν, εἰσῆλθεν οὐ τῇ Τροίᾳ, καὶ κ Ἀό: 
ὰ) !: τ δα ἜΣ » ϑο. “Ὁ ΑΓ 2 ἦ 

χον τινὰ τοξϑυετκι κο Πάριδος ὦ τῷ τῷ Θυμβρωίᾳ" ᾿Απόλ- 
ἍἌωνος ναὼ. ἃ θνήσκε:. ὦν ὑστέρῳ δὲ χούνῳ μ᾽ τίω Ἰλίκ πόρ- 
ϑέησιν ανδρωθέντι Πύρῤῥω τῷ ιἱὼ αυτῶς ἐφάνη κατ᾽ ὄναρ δῶν αὐ: 
τῷ τυϑῆναλ τὴν ἸΠολυξένζω δι᾿ ἣν ἀπωλετο- δι᾿ ὃ᾽ οἱ ἥρωες τῷ 
τύφῳ αὐτῷ διὰ Ίεοπτολέμε; τὰ καὶ Πυύῤῥε τῷ πωλδὸς, ἐχείγίω σφα- 
γιάζωσιν, ὡξ ὦ ᾿Εχάβῃ “Ευριπίδης φγτίν. δ᾽ δὲ Φιλύςρατος Φά- 
Ἅιος, μοόνϊω τί; [᾿ὀλυξένίω. φησὶν. ὄξελϑεν δ᾽ Τροίας, ἔτι μὴ 
πορϑηϑείτης᾽" ᾧ ἀποσφάξαι ἑαυτίω ἐπὶ τῷ τάφω ἀυντῦ, πόϑω 
χατεχοιδυΐωυ τῷ ἥρωος " χα) δικαίως Ἀογισαμένϊ,, ὡς ἐχ, ἑτέρα 
τοιάτε ἐυμοιρήσει ἀνδρὸς ᾧ γυμφίε.. 

3 : ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΦΕΜΟΥ.... 

{|{λύφημος, «ὦ ̓Ἀτολλωγίον, Ἐλότυ ποὺς ἣν" κ᾽ δὲ ἴσος. 
Ἃ κράτην Καὶ ᾿Ευφοείωναᾳ, ΠΟοτειδῶνος . ὅτος ἐν Μυσίᾳ ἔχτιτξε 

πόλιν Κίον, τὴν ὅτω: ωγοκατσθῆσαν ἀπὸ τὸ παραῤῥέοντος ποτα μῆ. 
͵ ᾿ ᾿ Ἁ - αὶ ᾿’ Υ̓͂ Ἶ “4 ’ 

μαχορμῆδηος δὲ τὸς Χχλυβας, ἐτελεύτησεν, ὡς φησι ΝΝυμφόδω-. 
ρος. ὅτι δὲ ὅτος τὴν Κίον ἔχτισεν. ᾿Αυτόχαρις ὦ) “ρώτῳ χεδλ 
γ7ὼν μαρτυρεὶ ., 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩ͂ΝΟΣ - 

[Ὁ σειδῶνα Κρόνθ. ᾧ Ῥέας υἱὸν οἱ παλαιοὶ ἔφασαν ὯΝ δι τὸ 
"Ἔ ὧμ τὴς μεταξολὴς τὸ ὕδωρ γίνεοῦζ, . δυλοιότι ἡ ἐέυσεως ς. 

ἥτις λέγεται ἡ Ῥέα, Κρόνε 5)... διὰ τί) ἐτιφερομδήϊωυ τὴ “γῇ 
Ὁ . ᾿ ΠΡ Έ εν ἢ ἣ .. “Ὁ Ν 
βῥῦσιν. [Ποτειδὼν χῷ γὰρ δξὶν καὶ ἀπεργαςιχὴ ὦ τῇ γὴ "ὶ πἶδὲ 
τω γίῶ ὑγοῦ δυύχμις - ἥτοι ἀπὸ ὃ πόσεως ὅτω κληϑεσα, ὦ 
τῷ δεδόναι Ἴχυτίαν" ἢ καϑ' ἔτεμον λόγον, ΤΙϑσειδῶν ὠνόμαςααι, 
διὰ τω παραχϑησομένω ἀὐτὰ ἰδιότητα. ἔθυον δ᾽ ἀυτῶ οἱ πά- 
αι οἰρνειον., διὰ τὸ πρᾶον τὴς ϑαλαοτῆς , ὅτε, ἠρέμα τπορφῦρε:. 
γαλήνιον" ταῦρον δὲς διὼ τὸ τὴς κ᾽ σφοδρότητχ. χινήτευς πλῆ- 
χτικόν" ἐτὶ καὶ διὰ τὸ μυκητιχὸν, ὦ διὶ τὰς οὐ τῷ ὑδαάτί χαρι» 
πὰς, δίκίω κεράτων. χάφγρον δὲν διὰ τὸ τῷ “ὑγρὰ γόνιμον σιὼν- 
σιαςιχὸν γὺ ὁ ἀρῥίω κάμρος" ὅϑεν κακορὰν., τὸ ὄτως ὀρέγεοϑ λιτῦ 
ᾧ χαιρῶσα γιωή, καὶ ὅτως ἐφιεμένη. δίδωσι δ᾽ ἀντὼ ὁ μῦϑον 
44) ἵππὸς ., ᾿Βοιώλίω ὦ, ΓἈαῦχον » ἢ Ἐγκέλαδον ὦ. Σϑένον τα" " 

τς 
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τᾶτο μὲν διὰ τὸ οὗ ἐναρὸν τὸ ἐννοστγ οὐδ, παρ᾽ ὃν "ἃ διωα μδύη μία 
ἽΝ Νηρηΐδων πέπλατα;. ον ἢ δὲ, δια τὸν κελάδοντα χόν- 
τῶν. γλαῦχον δὲ διὰ τίω γλαυχίω ϑάλαοσαν " ἧς καὶ δαίμονα 
Ἐλαῦχον δίδεν. ἡ ποίησις τὸν ᾿Ανϑηδόνιον,, κα Γλαυχίω Νηρηΐδα. 
᾿Ἐφιώλίω δὲ. διὰ τὰς ὑγρὸς ἀνέμε; . ὧν ᾿ ἡ σφοδρὰ ᾧ χατκ!- 
γιδωδὴς Ἐριώλη; ὅν, ἧς ἢ ὁ Κωμιχος μέμνητωι. “ροείρηται μὲ ὁτι 
ἀυτός ὅδι τῇ τεταγμένῃ κατὰ τὸ ὑγρὸν διωάμει. νιῦ δὲ «ἴϑχ- 
μυϑυτίον τῦτο. Φρῶτον μ30 ὃν φυταλμιον αὐτὸν ἐπωνόμασαν ᾿ 
ἐπειδὴ τὸ Φύεοϑαι τὰ ὧκ τὺς γῆς γιόμδια,, ἡ ὦν ἀυτῇ δηλονό- 
τι ἰχμάς πανολτιὸς ὄὅξι. ἐνγοσί χλτονα, "αὶ ἐνγοσ ἤγγομον. Ἀὶ σεισίχ- 
Ὅογα 9 Τὴ τινάκτορ «γαίΐω, ὡς. ϑ παρ᾿ ἄνλίῳω αἰτίαν Τὰ σεισι μδαῦ 
γινομδύων γ) ἢ «ὖρα' τὸ τὲς ἐγ τῇ γὴ σήραγγας ἔκπτωσιν τὴς 
ϑαλάοσης καὶ ΤἿ σλλων ὑδάτων δέχεοϑ μ᾽ σενοχωρόμδια γὸ τὰ ο᾽ 
αὐτῇ πνέυματχα. ὦ ἔξοδον ζητὅντοι ἢ κΆονεῖοδ α' κα ίγνοοι αἰυ-- 
τίω ποιεὶ.. ἐποτελυμδήων ἔσϑ᾽ ὅπ ἃ μυχημιαίτων. ᾽ν τίω ῥῆξιν 
ἐυλόγως. διὸ ῷ αὐτὰ τῆς Σιχελίας λέγεταω Ύ ὅτι ποτὲ Χερῥό-. 
νησος ἣν σιωεχὴς ἈΠ Σ ἰοϑυμον τῇ Ὁ ᾿Αυσόνων γ7. σεισμϑ δέ 
τος ὀξωσία συμπεσόντος ἡ καὶ τὸ ἰοῦ μδ δια ον τὸς ̓ εἰπστεσεῖν 
τίω παρίοϑ' μον θάλασσαν: κὶ ἱμεσολαβήσασαν Θέρδαι νῆσον τίυ 
Σικελίαν» ὁ πολὺ διὰ τῦτο τῆς χέρσϑ' διέχασαν - σεν" τὴ αὶ μὖθος 
Φέρεται » τὸν ΤΙοσειδῶνγα. δια ἐπισατὅντα τοῖς, σεισ μοὶς. ἀτοτεμεῖν 
τὸν ἰὥμον αἀονίω πολυγλώχιντ σιδήρω" Ἀ παρεισα γα) εἶν, τίω 
ἑχατέρωϑ εν ζωνγύυσαν αὐτὸν θάλαοσαν, ἡ ὅτω νῆσον ποι σαὶ τίω 
τέως Χεῤῥο, ἩΤΟΥ , χάρι εἰζόμῆμον ᾿Αχάτῳ τῷ. τῷ ᾿Διοσλυ παιδὶ. ὡς 
ἂν ἔχρι τάυτην οἰχεν» ἀσφαλῶς. ἀπο δὲ τὴς ῥηϑέισης ῥήξεω: » 
χα τὸ ἐχεὶ λέγεται Φοροχορίβςς πὐω Ῥήγιον 5 καϑάπα [3 τὸ Θρά- 
κίον" κγὴ αὐτὸ γὸ ἐπὶ τοιΐδὲε ῥήξ ζει ὀνομκαοϑ ἥγουί τινες δίοντχι, δὲ 
ὃς ᾿ῥήξεως ἡ λίμνη τῇ ἐγγὺς ϑαλάυσῃ ὡμέλητε διεκείυτασα. 
αὐ τὰ εν κρίσις δον Ω τὶν Ἑλλήασποντο» ἧτο; ὅσί τῆς. ὃ 5 
᾿' “εωγξάφος φησὶν ὅτι πιτέυετο! τὴν Λέσβον ἀπερὴ ὡγέναι τὴς ἰδης. 
ὡς καὶ τὴν Σικελίαν τὴς Ῥηγ ίνης ΟῚ τὴν "Οοσαν τ Μακχεδονιχὃ 
λύμπν. ὡς μέσιον ἔκτοτε διέῤῥδισεν ὁ Πηνειός. Ἀὶ τὶν ̓ Ευβοΐδα 
5. γὴν λεπτὸς ᾿Ευείπε κλύδων. Βοιωτίας εἶχ τὴς ἔχωειτε » χαϑά 
ἡ: φησὶ ποιητής. δα τινων δὲ καὶ μυκητοὶς εὐρητχι 5 τὴς σαλάσ- 
σῆς τινοὸ ποιἣ τὸν ἦχον ἐποτελδσης 5. ἀφ᾽ ὃ χὶ ἤχηευδὰ δ Φ ἀγά- 

φΌνος 5 κ᾿ πολύφλοισιβος εἰρηταῦ". οὐἀτεῦθεν καὶ οἱ ταῦροι ἀυτῷ τρο- 
σὴ κασι. ὦ ϑυδσιν ἀυτῷ ταῦξες δ Ἰἀέλωος . διὰ τίὼ λείαν 
τὸ τοχόγυς. ἐπεὶ δ᾽ ἀκλὼω: τὸ ὕδωρ μέλαν Ἐ0 Ἀέγσιν» ἐυλό- 

γως 
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γως ἤδη κυανοχαίτίω οὐὐτὸν ξιρήκεσαν ᾿ς ὦ ἐοϑῆτι ἐἰσάγιεσι 
τοι τῃ. τότ δ᾽ ἕνεκεν χα) Ἰὲς ποταμὸς χερασφόρες χοὶ ταυρὼ- 
πὰς ἀνατυλάττεσιν. ὡσανεὶ βίαν τι τὴς φορὰς αὐ δ ᾧ μυχη- 
τικὸν ἐχάσης. ᾧ γὺ ὃ Σχάμανδρος αἰὖἶϑα τῷ Ποιητῇ, ἡύγωυς, 
ὡς ὅτε Ἴχδρο:. κατ΄ ἄνλον δὲ τρῦπον γαιήοχος Ἀέγεται ὃ ὙΠ6: 
σειδὼν., χῷ Θεμελιᾶῦχος τό τινων. καὶ ϑύνσιν αὑτῷ ἀσφαλάχας 
πολλαχὃ. ὡσανεὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κειμδύς 1Δδ ἀσφαλῶς ἑκάνωι τὸ οἰχή- 
Ματὰ ἐπὶ τῆς γῆς. φέρει δὲ τρίαιναν. τοότερον ἐπεὲ αἀυτῇ “ρῶὼν- 
τῶρ Ὡρὸς τίω Μ᾽ Ἰχϑύων ϑήραν, ἢ ὡς ἐπιτηδεία τότε τῷ ὁρ- 
γάνα «ορὸς τὴν κίνησιν τῆς γῆς" εἴρηται γὸ ὅτω:" 

Καὶ δ᾽ οαυτὸς ἐννοσίγαιος ἔχων “είρεοστι τρίωναν, 
Ἥγετ᾽" ὧμ δ᾽ ἄρα πάντα ϑεμέϑλια ϑῦχε ϑύραζε. 

ἐνδέχετάι τινος ἀποκεχρυμιδύμ, , δίιμαι δ᾽ ἀπὸ 1Δ' Ἰοάτωνος " ἔν- 
ϑὲν ᾿Αμφιτρϑώάτη. ὁ δὲ Τρδάτων, ἐἶταν ἀπὸ τῆς ῥύτεως ὅτως ὠνό. 
μέσαι) πλεονάσαντος τῇ Τ “οἰχεί᾽ εἶτ᾽ ἀπὸ τῇ τρεῖν͵, τὸ τρέ- 
μεν ἊΝ ἀντίφρασιν. δίμορφος δὲ ὁ Ὑράτων" ᾧ τὸ μὴ ἔχεν μέ- 
ρος ἀνθρώπϑ. τὸ 5.5. κήτες. ἐπειδὴ χαὶ πὸ ἐϊρημένον ὕγρον, τίω) 
μδδὺ ὠφελη]ικὴν δύναμιν, τὴν δὲ βλαπτιχὴν ἔχει. πολυγλώχινα 
δὲ σίδηρον οἱ τοοιητὰ! τω) τὸ Ποσειδῶνος καλῆσι τοίψιναν, ἀντὲ 
18 τριγλώχινα., τρεῖς ἀκίδας ἔχασαν. ἐΐ 7, γὸ τοία, φασὶ, τῦ- 
τὸ καὶ πολλά " καὶ μὴν καὶ ἐνάταλιν., εἰ πολλὰ. ΦἘῈ ἀνάγκης χῷ 
πρίχ" καὶ γὺ ἀντιςρέφεν ὃ Ἀόγος. αἰνίττεται δὲ, φασὶν, καὶ Ἴοίαι- 
γχ» τοῖς τρεῖς ΤῊ ὑδάτων ποίοτητας " τίω ἀλμυρὰν., διά ὅδιν καὶ 
τὸς Θαλάοτης ᾿ τίω γλυκεῖαν.) ὁποῖα ἡὶ ὌἹ ποταμῶν " καὶ τίω 
μέσίϊω. τίω λιμνὼν. τὰ γὰρ πικρὰ ὦ ὀξωδη, ᾧ εἴ τί πὸ ἄδλο 
τοιῦτον. ὃ “ροσλογιτέον, διὰ τὸ απσάνιον. καλεῖται δ᾽ δύρύστερ- 
νος ὁ Ποσειδῶν, διὰ τὸ πλάτος ᾧ ϑαλάοτης " ὡς εἰοηται" 

Καὶ ἐπ᾽ ἐυρέα νῶτα ϑαλάοσης. 
λέγεται δὲ Ἀ τῦτο χα) ἐυρυμέδων ᾿ ὦ ἐυζυβόας.. ἕππιο: δὲ, 
τάχα ἀπὸ τὰ ταχεῖδν τίω)ὐ διὰ ϑαλάοτης ὅδον Ἐ), καϑάπερ ἴπ- 
ποις ἡμδβ ταῖς γαωσὶ χρωμένων. τόῦϑεν ἤδη καὶ ἐπίσκοπον ἀυ- 
σὴν Ἐ) Ψ ἵππων, «ήϑαδεξαμένων ΦῊ μ᾽ ταῦτα. διὸ ᾧ τὸς 
ὭΡΟΛεΧ θέντας ἵππὸς ἀυντῴ δεδώχασι. Λέγεται δὲ «θα, τισι κὶ 
γυμφαγέτης . καὶ χρηνῶχος 5 διὰ τὸς «ροειρημένας ἀιτίας. Νύμφαι 
γ,ὦρ εἰσιν αἱ Ὄ ποτίμων ὑδάτων πηγαὶ. ἐπτὸ τῷ ἀεὶ νέαλ φαί- 
γε ἢ ἀπὸ τὰ φαείνειν, ὅτως ὠνομασι μένοι. τὰς δὲ γαμεμένας 
ἸΝύμφας καλθσιν, ἀπὸ τῷ νὼ «σρώτως φαίνεοῦζ, 5 χρυπτομένας 
τίως, τῇ δ᾽ αὐτῷ λόγε ἔχεται. ᾧ τὸ Ποσειδῶνος ὑὸν τ τὸ 

[η- 
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Πήγασον,. ἀπὸ Μ᾽ σηγῶν ὠνομασιῥδῦον .. διὰ δὲ τίμα ϑεωρυμές-: 
οω (ἴων. «θα τίω ϑάλαοσαν, ὦ πάντας τὰς βιαίδς -ὦ μεγα- 
Δεσιξόλες γενομένυς , ὡς τὸν Κύκλωπα . ᾧ Ἰ1ὲς. Λεστρυγόνας.., 
ἃ τὰς ᾿Αλωΐδας,, [Ποσειδῶνος ἐμύϑευσον ἐχγ ὄνας Ἐῆ. λέγεται 
δὲ ᾧ ὅτε ὁ Ποσειδὼν σιὼ ᾿Απόνδλωνινγ ὀργῇ Διὸς, ϑητεύσας. τῷ 
Δαομέδοντι ,, "ἃ “Θγοπυργῶσας 10 ἼΛιον.» ἐπεὶ μ᾽ τεταγμένον. 
χιόνον τῆς Λαήρειας μιοϑιὺν ἐκ ἐδέξατο. ἀγανακτῶν χ' Λαομές- 
δοντος. ἔπεμψε κῆτος δεινότοι τον, ὁπὲρ τίω γχωρὸν κατέχλυζεν., 
ἀποπτύον Ἰἰω ϑάλαυτὸρ. ὅκ χρησμὰ δὲ Λαὸμέδων ἀναγ καοϑ' εἰς,- 
Ἡσιόνίω τί) ϑυγατέρα. κοσιμήσας βασιλικῶς, ὡς «ρὸς βορὰν τῷ. 
κήτει ὀξέϑετο. διερχιόμδυος δὲ Ἡραχλὴῆς μῖ; Ἰάσονος. μένδνονἊ. 
τὸς πλεῖν ἐπὶ πίω Κολχίδα γίω.,. μένλων λαβεῖν τὸ χρυσό- 
μαῖνδνον δέρας, ὃ ὃ δρώχων ἐφύλαοσε μι, τὴς καλδμένης ᾿Αργᾶς. 
»ς.5 ἀφ᾽ ἧς Δργοναῦτκι «ογροσωρμήϑησε τῷ Ἰλίῳ; δόντες τίω 
Ἡσιόνί) οὐ τῷ αἰγιαλῷ δεδεμένίω, ,., ᾧ μαϑόντες τί αἰτίαν. 
ὁ Ἡραχλῆς εἶπε διυνατῶ; ἔχειν ῥύσαοδ! ταὐτίω. ᾧ ὠφόογεν εἰς 
παρὰ Λαομέδοντος: ἀϑανάτες ἵππὸ: λαβεν. ὃς Ζεὺς ἔδωχε τῷ 
εἰυτῶ, πάππω Τρωὶ ὑπὲρ Γανυμήδους τῷ ὑἱὰ ἀυτᾶς, χωστὸν τεῖχος. 
“ποιήσας 5). χα) στὰς ὡπλισμένος α΄ο. τὸ σόμιον., ὡς κεχηνὸς 
ἐποίει, πὸ κῆτος ἀϑρόως, τῶ τὔτε ἐμπεπήδηκε ςόματι., τρισὶ δὲ 
ἡμέραις κατασέμενος ἀυτῷ Φξῦλθεν ἀποξεξ ληκὼς καὶ τίω ἑαυτδ. 
τρίχα. μὴ δεξάμενος δὲ τὼ ὐἀπεορζημένα «ὖϑα' Λαομέδοντος . ὃξ 
νῆας αἀνδρὼν α' τῆς ἙλλάδΘυ πληρώσας. ο΄ δαγεγονως πά- 
λιν) πορθε τὸ Ἴλιον. Τελαμῶνος ρῶτϑ τὸ τεῖχος ῥήξαντος . 
᾿ς εἰσιβάντὸς, Λαομέδοντα μ᾽ ΤἊ ἐκείνα ὑμῶν ἀγοιρεὶ Ἡρακχλῆς-. 
τ“ λίῳ Τ|οδάρχῳ τὸ ΤΙ|οιώμε χαλυμένθ. ᾧ Ἡσίιονγης. τῖω) δὲ πό- 
λιν πιμπρᾷ χαὐλ Ἡσιόνίω δὲ γέρας δίδωσι Τελαμῶνι. οἰς ἄρις δ0- 
σαντι, ἐξ ἧς ὕστερον Τελαμὼν τὸν Τάῦχρον γεννᾷ. τύτε δὲ Ἥρα- 
κλῆς ἃ τῇ. Ἡσιόνῃ χαρίζεται, ὃν ἀν Θέλῃ ΦὌΨ αἰχμαλώτων ὡ- 
γήσαοχ. ἡἣ δὲ τίω ἑωυτῆς δῦσα χαλύπτραν. τὸν ἑαυτὴς ἀδελφον 
[Ποδάρκίω ἑπρία]ο. ὅϑεν ἐκλήϑη καὶ ΤΙδίαμος. κ᾽ δὲ τίν ἀλη- 
Θ᾽ ἱσοοίδῃ μήτε Τ]οσειδῶν, μήτε ᾿Δπόνλων τὸ "Ἴλιον ἐτέχισεν" 
ἀν ὁ Λκομέδων ἐχ, ὁσίως. ἣν δὲ οὐ τὴ ἀκροπόλει ἱερὸν Γσ3 
σειδῶνος χῷῃῷ Απόδλωνος διαφερόντως » ὅϑεν Διχομέδων ἀγήλισικε 
πὶ χρήμαϊα εἰς τὴν τῷ τείχϑς κατασχευήν. 
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ΠΕΡῚ ΤἸΤΟΤ ΠΡΙΑ' ΜΟΥ. 

ΤΠ Π]ΠΡίαμος, παρὰ τὸ ρίαν λέγεται ἱ οἶδε τότε ἱςσορες Δυ- 
χόφρων. ὅτε γάρ ποτε κἡὶ Τροία ἑχαλω ὑφ᾽ Ἡρακλέες, “Ὁια- 

μένη ὡς εἴρηται αὐτὸν Ἡσιύνῃ ἀδελφὴ Ω δέσα καλύπτρας γὺ- 
γιιχκίας. ἀυτὴ 8 ἀπῆλθεν αἰχμάλωτος ᾽ αὑτὸ Τελαμῶνι ἕϊ σα. 
σὺν δὲ ἐδελφον ἀφὴχε Ζώπυρον γένος ἐκεῖ 5 ἔχοντα ἐπ᾿ ὀνόματος 
πὸ τὰ «ορίαοδί, Ὀνειδο: " δὲ ὃ. ἃ μετωνομάοθη [Πφίαμμος , ΤΙοδάρ- 
κῆς «ορωΐω καλόμδωιοος. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΙΑΤΠΟΥ. 

Τ Ῥίαπος ἰσελγής τις ὦ οἰοχϑῆς Θεός ὅδι αὖδα' τοῖς πα- 
λαιοῖς. λέγεται γὺ μἶ τὸ ἐλϑὲν τίω ᾿Αφροδίτίω ἔχ τν 

᾿Αιϑοτίας, κάνλος εἰμήχιινον ἐπιφέρεοσζ, ὥστε 14) ὁ Δίᾳ ἐρασ΄- 
ὅγῆναι ἀυτῆς" Ν᾽, συγγενόμενος ἀυτὴ . ζῦλον ἄπειρον τῇ Ἥρα κχκα- 
τέλιπερ. ἐυθὺς ὃ ὃν ἡ Ἥρα τὸ μένον σχοπήσασα ὦ ὅτι ἤμεΐνλλε 
τὸ ὄν ταύτης τικτύμδοον βρέφος, κάνλος ἔχων ὑτερφερὲς καταχρα- 
σαι “πάντων πὰ ὧπ τὸ Διὸς τεχι δ) ἔντων Ἶ “«ὠρολαβῦσα ἡ Ἥρα 
᾿μαγγανείᾳ τινὶ ἥψατο Τὶ χοιλίας ὃ ᾿Αφροδ ἔτης 2, ῶ παρεσκέυασε 
τὸ (ρέφος κακόσεμνο» τεχ,ϑῆναι. τεχϑέντος ὅ' ὅν τὸ βρέφυς αμόρ- 
φε ᾷ ἰώρε πάνυ, αἰορρ τε φ περιοσοσάρκϑ, ὯΝ ,ἑωρακυΐα αὐτὸ ἡ 
μήτηρ τὸ τεν εν πλεΣ σ᾿ τὸν αὐτὴ Σ ψόγον ἐπιφέρειν κακοόπλαάςον 
ὃν, τῦτο λαξ σα ἔῤῥιψεν εἰς ρος. περιτυχων δὲ τοῳ τι; ποι- 
μίω, ἔλαβεν αὐτὸ καὶ ἀνέτρεφε᾽ αὶ ὡς ΩΣ ἐυκαρπίαν δ γ9. ἡ 

κτηνῶν. ᾿ τετραπόδων, νομίσας ε}) τὸ ὀπείνῳ ὑσάρχον πάθος, 
λέγω δὴ τὸ τῷ αἰδοίω, λαίβων ἑδρύσατο καὶ ἐτίμησε. ̓  χα) ωγὸ-- 
μασε ΤΙρίαπον " δηλὼν κτ' Ὁ Τὶ Ἰ]αλὼν γλώοσὸρ. δ ὅπ πλαάγῆς. 
τὲς οὖ πλάνῃ, ὦ οὐ ἐρημίαι σώζοντα" ἃ ἐξ ἐκείν λέγεται πα- 
ρα τοῖς ποιμέσι τιμασσζ. τὸ δὲ ἀγαλμα ἀντὰ τὸ παρ᾽ ᾿Αἰγυ- 
πτίοις. ᾿Ὥρος κα ήνδηον εἰνθρωποειδὲς ποιῶσιν. ον τῇ δεξιὰ σχὴ- 
ττροῦ κατέχον ; ἰσανεὲ ταρ᾽ αυτἣ φανεῖ στρ Ί]ω ξηρὰν. Ξ χα) τίω 
ἐφ ανο μᾶ ἐν δὲ τὴ ἐυωνύμῳ, κρατν τὸ ἀ!δοῖον αὐτὰ ἐντετα μέ- 

᾿ διότι τὶ κεχρυμηδία οὖ τῇ γῆ σπέρματκ, φανερὰ καθίτησι. 
-ὰ δ᾽ πτερὰ, τὶω ταχύτητα ὶ χινήσεως δηλοὶ " ὁ δ᾽ κυκλος τὰ 

δίσκε, τίω “ὐξιφέρειλν" ἀυτὸν γὰ τῷ ἡλίῳ δοξάζαςσιν. 

»"- ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ, ΠΡΟΊΌΝΗΣΙ 

Ν τῴ αἴξ Πανδίονος ἱχαγὼς ἐῤῥέθη. 
ΧχΧ ΠΈῈ- 
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ΠΕΡΙ ΠΡΟΚΡΙΔΟΣ, 

Ι [  όχρις ,ν Ἐρεχϑέως ϑυγάτηρ ἣν. ταὐύτίω Κέφαλος ὃ Δηῖο- 
γέως γήμας, αὶ ϑέλων ἀποπειράσιαοζ εἰ σωφρονοίη γ». ἀπσε- 

δήμησεν ὧς αὐτῷ τὰ νυμφῶνος. μετὸὰὶ δὲ χρόνον, συσκιάσας ἑαω- 
τον ἑτεροίω σχήματι, ἔρχεται εἰς τίαὐ ὀικίαν" χαὶ κόσμον χρυ- 
σἕν εἰς πειϑὼ «ροβαλόμενος, πείϑει τίω ΤΙρόκοιν μιγῆνωι αὐ- 
τῷ χαὶ πειοδείσης, ἐκφαίνει ὃ Κέφαλος ἑχωτόν" ᾧ αἰτιᾶται μὴϑ 
ἐχείνί, ὡς μὴ ἑουτὴς ἐγκρατὴ " ὅμως δὲ καταγρλάττεται. πὸ δ᾽ 
εὐτεῦϑεν Φξιόντα τὸν ἀνδρα συχνάκις ἐπὶ θήραν, ὑποπτίυε: ἐχεί- 
»ὴ.» Ἢ φαλέσασα ἢ σιωεπαχτῆρα,, ἐρωτὰ τί ποιεὶ ὁ Κέφαλος 
συχνάκις ἀποδημῶν. ὃ δὲ. ἔφη ὡς ἐπί τινο; κορυφῆς ὃρὰς ἐχεὶ- 
νὸς ἱστάμενος, βοὶς. ὦ Νεφέλη α΄ϑαγενδ,. ὦ ἡ [᾿ρόχρις εσο- 
γοήσασα τὸ ᾧ Νεφέλης ὄνομα. μήποτε Λανϑανη κύρχλον ὃν, ἀπεὰ- 
ϑῦσα ἐκεῖ, κρύπτεται. ᾧ τὰ Κεφάλε ἀγαβοωμδύα τὸ σιώηϑες 
ἔξεισιν ἀυτὴ, κα τρέχει εἰς αὐτόν. ὁ δὲ τῷ ἀδοχήτῳ διαταραχ» 
ὅ εἰς, βάνλεν αὐτὴν τῷ μ2 χεῖρας ἀτονή]ἰῳ ὦ κτείνεε. ἰστέον δὲ 
ὅτι περιάδεται ἐπ᾿ ἀνδρίᾳ καὶ ἡ ΤΙρόχοις ἄυτη, καϑὰ χῷ τις ᾿Δρ- 
γαϑωνη. τὴ ἑτέρα, Ῥοδογϑνηγ ἃ ἀδλὴ ᾿Αταλάντη. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΏΣ. 

Τ ̓Ρομυϑεὺς, ιἷὸς ᾿Ιαπετῶ. ὅτος λέγε]αι κλέψαι τὸ πὺρ α'΄δοὶ 
ΤᾺ Θεῶν, ὦ ἐνεγκεῖν εἰς ἀγϑρώπες" χαὶ ὅτι αἰδὴ τὰ χρέα 

τὴς ϑυσίας. ἀπατήσας σὸν Δία. εἰς ὀργὴν ἐκίνησεν. διὸ τῶτον 

ϑέλων τιμωρήσασί, ἐποίησεν ἀετὸν τὸ ἧπαρ τὸ ὦ τῷ Καυχά- 
σῳ δεδεμένα χατεοϑίεν. φασὶ δὲ ὅτι τῆς μὲν ἡμέζας ἤοϑιε τῇ 
ἥπατος ὁ ἀετός" 1 δὲ νυχτὸς τὸ λειπόμῆοον ἠυξάνετο, καὶ ἐγίνετο 
σον. ὅτω καὶ Ἡσίοδός φησι τὸν ἀετὸν ἐπιπεμφϑῆναι ἀυτῷ . διὰ 
Ὁ τὸ πυρὸς χλοπήν" ἃ δὲ Δῦρις, διά τὸ ὃ ᾿Αϑηνὰς ἐραοϑῆνοι " 
ὅϑεν τὰς “δὲ Καυκάσιον οικᾶντας μόνω Δ ᾧ ᾿Αϑηνὰ μὴ ϑύειν, 
δι τὸ χολάσεω: ἀιτίος [ρομηϑεὶ γγυέοῦ 5 χαϑ'΄ ὡσερβολίω 5' 
σέβειν Ἡρακλέα τὸ ἀετὰ τοξείας χάριν. Φερεκύδης δὲ οὖ» δεὺ- 
τίρω. Τυφῶνος καὶ Ἐχίδνης ὃ Φόρχυός φησι τὸν ἀετὲν ἐπιπεμφθένε 
τὰ ἹΠρομηϑεὶ. ὃ δὲ Ἡρόδωρος ξένως αἰξε ΤᾺ δὲσ μδμ τὰ Τίρο- 
μηϑέως Ἰωῦτα Ἐἢ) γὸ ἀυτὸν Σχυϑὼν βασιλέα φησί, ὦ μὴ διωά- 
εὗοον παρέχειν τοῖς ὑπηκόοις τὰ ἐπιτήδεια διὰ τὸν χαλόμἮον 
᾿Αἐτὸν ποταμὸν ἐπιχλύζειν τοὶ πεδία, δεθῆναι «πὸ ΤΜ Σχυϑὼν" 
ἐπιφανέντα 5 Ἡραχλέα. δ μὴὲ ποταμὸν ἀποσρέψαι εἰς Ὁ 9ά- 

λασ- 

- 
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λαοσαν. οὶ διὰ τϑ]ο μεμυϑευοχ ἀνῃρηκέναι τὸν ετὸν Ἡρακλέα, 
τὸν 5 [ἰρομηϑέα λῦσαι ΥΜ δεσ δ. ᾧ ᾿Αγιοίτας ὦν ,γ' ἣν 

᾿ ἰυϑγκῶν ̓ δαπαναοϑ'αί Φησι. τὸ ἧπαρ Προμηθέως δύξαι ο 
ἀετὰ , διὰ τὸ ὃ χρατίτίω τῶ [Προμηθέως χώραν τον τοτὰ μὸν 
χαλέρμδιον ᾿Ἄετον φϑείρειν " ἧπαρ δὲ «55. τολλοὺς .. ὥσσερ καὶ 
ὅϑαρ ἢ Ν ξυχαρπον λέγεος γῆν. Ἡρακλεν ὡς ΠῚ ὀξοχ ετέυσαντος διώ- 
ρυξι ἃ ποταμὸν... τὸν τε ἀετὸν δύζοι κπ᾿ αὐτὸ χεχωφίοο, ὲ 

ΤΠρομηϑέα λελύν ΤΜ δέσ δ]. τ ϑαδεδομένε δὲ σὸ ἮΙ πα- 
λυμῶν.) ὁτὲ ὁ Προμηϑεὺς ὧν γῆς τὸ τῇ ἀνθρώπων ἡ)ίο: ἔπλα- 

σεν. λπονοήτίον Ἡρομηϑέα. τίω οὖ τῇ τὰ ὅλων ψυχὴ κυρίδῳ» 
ἣν ἐχάλεσαν οἱ ̓ γεώτεροι “ρόνοιαν. ἈΠ γὺ ταυτί τὰ τ᾽ ἀΐλὰ 
ἐγένετο, ὦ ὧμ ᾿ “γῆς ἐφυσὸν οἱ ἄνθρωποι» ἐπιτηδείως “ρος Ἰδτο 
ἐχόση:; κατ᾽ ἀρχὰς... ὃ τὸ χοσμϑ συστάσεως. Δέγετχι κὰ σιυμεῖς- 
γαἱ ποτε ὁ Ἰθρομηδεὺς τῷ Διί' πονγνὴς γὸ “Ὡρομηδείας 5 πᾶσα 
μὴ ὠρχὴ. καὶ “Ὡροσ-ταίσεω: πειθὼ» μάλιστα δ νη ττὰ Διὸς δεὺ- 
τι" ὦ κλέψυωι δέ φῶσιν αὐτὸν τὸ πῦρ τοῖς ἐλ ΦΕ τα ὡς, τῆς 
ἡμετέραις ἤδη σιυυέσεως » ὦ «γονοΐίας ἐπινοησἰσης ἢ χοῆσιν τὸ πυ- 
μῦς. κατενϊο,έχ δι 5 ἶυτὸ ἐμυϑέυσαντο ὧν τὰ ραν νι δέον; τὸ 
τολεονάζειν ἐκεῦ" ἢ. ἐπεὶ οἱ χεραννοὶ ἐκεῖθεν χαποισχήπτυσι ; διὰ 
πληγῆς ταν ἀδ᾽ ἐξάτ τοντες᾿ μα ταχια. 1: Ἴὃτο ᾧ διὰ τὸ γοίρϑηχος 
οὐνιττόμδιος. δεϑ' εἰς δ᾽ ἐπὶ τύτω ὁ ΤΙρομηϑεὺς ἐκολ ἰοϑη: » τὸ 
ἥπατος ἀυτῇ π᾿ ἀετῇ κατα βιβρωσκομένε᾽ ἡ γὲ ἡμετέρα ἐντρέ- 
“χεία 5 το “Ροειρημῆδον πλεονέκτημα σι. τοὺς ἄνννοις ἔχασα » 
πειρᾶται τιρος παρ ἑυωτίω δυσρὴς εἰας 9 Ὡροσδεδει ιη τύ: Θλν 
τὸν βίον φροντίσιν ὀδωμηραὴς ὅσομτ 9. ᾧ ὥστερ εἰς τὰ σπλάγχνα 
ὧκμ λεπτομε(υπνοίας ἐκβιβρωτκχοχένῃ. Θεύφρατος 5 σὸν [Προμη-- 
ϑέα φησὶ σοφὸν γμυομῆνον. μεταδᾶναι. Ὡρῶτον τοὺς αὐ ϑρώποις φι-- 
λοσοφίας 9. ὁθεν ἢ διαδοϑῆνωι Τὸν μῦϑον,. ὡς ἀρα τυρὸς μι μετηδοίη.. 
λέγεται. δὲ. ὑδό τω» ᾧ τὶ τεχ ὧν ἐυρετὴν νέο, δι᾽ ἐδὲν' ἀλ-- 
Χο, ἢ ὅτι σαμέσεως ῷΦ ΘΡομηϑ εἰας δῷ γος: Ἰὼ ἔυρεσιν αὐ τὼν. 
ἀδελφὸν δ᾽ ἐφαὰσ ἂν ἘΠ ψεώτερον τὸ Γρομηϑέως τὸν ᾿Επιμηϑέα Ἧς, 
ἡ ϑέεϑ ἐρόν πὼς ἄντα τῖν τρόπον, διὰ τὸ ποροτερεὲν τῇ τάξε; τὴν᾽ 
“Ὁρούρασιν δ ὧμ. ἢ. ἀποίβαιγόν τον πυλδείας καὶ ἐπιμαϑείας.. τώ 5. 
Ο)τι΄ βεχιδὲν 5. ἢ παϑῶὼν γήτπιος ἔγνω. διὰ τϑ το. γὺ τῇ “ορώτῃ" 
“ὁδυομδύῃ γιωακὶ Ἢ σαυοικῆσαι τῦτον ἔφασαν. ἀφρονέτερον γοίρ πὼς: 
δέν ᾧ τὸ. ϑῆλυ, εἶναι... χα) ἐπιμηϑοοῦς μάννον ἢ Ὡρομηϑεοῦζ, 
πεφυχός.. 

Χχ. Κ ΔΑ, ΤΙΡ (0). 
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ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΤΑ, 

Ὁ ὨΥΡΑΝΟΙ͂Σ ἐκ. σῆς Γῆς 
γεννα 

ὭΚΕΑΝΟ ΝῚ ΑΠΕΤΟΙΝ. ὙΠΕΡΙΌ- ΚΡΟΝΟΝΟΘΕΙΑΝ. ῬΕΛΊΝΣ 
ἕ ΝΑ. ἧς χαὶ ἧς κρὶ- 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ, Ὑπσερίον Θ΄, Κρόγῳ, 
ἘΠΙΜΗΘΕΎΣ.. ἭΛΙΟΣ, ΖΙΕΙΕΌΣ:: 

ΣΕΛΗ ΝΗ, ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν,. 
ἜΓΟ. "ἌἸΔΗΣΝ 

ἜΓΓΡΑΤΟ 
ΔΗΜΗΊΗΡ. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ - ΠΡΟΠΙΝΕΙΝ: 

ΑΎτες οἱ οἰρχαῖοι (ασιλεῖς ἐπιτελδντες ἑορτίω πάνδημον. τ. 
᾿ φιάλαις λρυσαὶς ; ἢ ἀργυραὶς ,. κιρνῶνγτες ἐδέχοντο μὲ «4 

τὸ ὀνοχόε ἀυτοί. ἀπέπινον δὲ. μιχρὸν ὧκ τὴς κύλικος » ὡς συμ-- 
βόλι ὄντος τότῳ φιλίας καλῆς» τα τῦτο παρεῖχεν ᾧ ἂν ἐβύλεο 
το; χαειζόμδυος ᾧ τίω. κύλικα. ᾿ ἐκαλεῖτο ἀυτὸ τῶτο" Ὡ)ο-. 
πίνειν" ὅπερ ἡμεῖς Ἀέγομδ) φιλοτεσίδῳ. 

ΠΕΡῚ ΠΡΥΛΙ͂ΔΟΣ: 

{|Ρύλις ἢ ἣν τὶς Μ. μάντεων... τὴ ὙΠ 7 ἢ ὕτοι. τῇ Λέσβῳ! εἷος- 
τὸ Καδμήλε ᾧ Κάδμε, τοι Ἑρμὲ καὶ καὶ Ἴσης τινὸς νύμφης"- 

ὃς “Ὡροενεχ, δ εῖσι τὸς Ἕ αησι τῇ Λέσβῳ .. ὑσέϑετο τὸν τρό-. 
πον Δ Ἰλίμ ἐλώσεως διὰ μαντείας. εἰτε γὃ Ἰω κατασ'χευΐω)" τὸν 
δυρείε ἱππὸ πειοδ εἰς ὧσο Παλαμήδες. » “Οδὸς ὃν λέγε. ὦ [Πρύ-- 
ΝΣ ὡς μὴ ὠφελέ σε τὸν [Τρύλιν: φυτεῦσωῳ ᾧ δυνῆσωι ὃ κάδμμσεν, 
ἤτοι ὁ Ἑρμῆς . ὅτω. ̓ Ἅεγ ὁ μἶνος οἶδα Βοιωτοὶς ον τῇ Ἴσῃ καὶ καὶ 
Μιτυλήνη τῇ περιῤῥότω, ἤτοι τὴ κυκλεμένη πὸ ϑαλάοτης " φῦ. 
πεῦστι δὲ ποδηγέτίω, ἃ Ἑρμέα ὁδηγον ]. Ἑγλήνων.. 

ΕΓΒΡΕΙ. ΤΟΥ ΤΠΡΏΤΕΟΣ: 

{Π[δώτευς, Θρὰξ ἷἦ ἣν τὸ γένος " Ἐιχε δὲ υἱὲς Μῶλον, καὶ Τη-. 
λέγονον. τὔτυς ληῃσεὶς ὄντας. ἐλθὼν Ἡρακλῆς, ἀπέκτεινεν». 

οἰπέρχ, χόμδυος δι τὸς Γηρυόνα βὰς. τῶῦτον ὃν ἀϑυμᾶντα ἃ Πρωτέα: 
διὰ τίω ἐπο(ολὴν ΤΜ. τέκνων. ᾧ ἐίψαντα. ἑχωτον εἰς; ϑάλαοσαν, 
οἱ ϑεοὶ ἐλεύσαντες ἐπεθανώτισαν " 4) γέγονε δαίμων ἐναλιοο 5 
[Ὁ ἔρχεται Φ οἰκεξ τίω χατ᾽ ᾿Αλεξάνδ βετὸρ Φάρον, ἢ ἃ ἀντίφε-. 
βον, ὃς ᾧ τάφος Οσέριδος λέγεται. ὦ ᾿Εἰδοϑέας τὴς τὸ Πρω-. 
γέως ο, ἱσορρῦ. δὲ ᾧ Δυχόφρων, ὅτι ὟὌ ενοχτόγων παίδων «ὦ τῇ. 

Θρὰ- 
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Θρυχιχὴ ΓΙαΝ λήγῃ: ἀπαλλαγεὶς, ἀἐποχατέςη εἰς Φῴρον μῖ' τὴς θυ" 
γάτρο: ᾿Ειδοϑέας, ὦ δαίμων ἐγομίοϑη ϑαλάοσιος " διὸ ᾧ Πρω- 
τέως νῆσος ἡ Φάρος ἐχέκλητο. ἕτερο; δέ φασιν ὅτι ᾿Διγύπτιος. ἢν 
τὸ γένος. ἐλθὼν δὲ δξ ᾿Αιγυπτὰ εἰς Φαλάγραν τῆς Τίανλήνης 
χα) Θράκης, Τορωνίυ) γαμεῖ" ΦἘ ἧς ἀυτᾷ Τμῶλος,. ὦ Τηλέ- 
γονος. οἱ χαταπαλαίοντες τὰς Φένως ἀνήραν" ὧν τίω ἕενοκτονίαν 
μὴ φέρω» ὁ {ἰρωτεὺς 7 τῷ ἀυτὰ πα]ρὶ [Ποσειδῶν ἠύξατο,, πάλιν 
καταςσῆσοι ἄυτον εἰς τί "Αἰγυπτον. ὁ δὲ: ὑπακέσας ἀυντῶ, 
απήλαια ἐκ τὸ χάσματος τὴς ΓΙαΝΑηνίας ποιήσας, ὑποχάτωϑ εν; 
ϑαλάοτης . ἕτ διήγαγεν υτον ἀβρόχως., μέχρις ᾿Αιγύττῳ. 
Ἡρακλῆς δὲ ὧδ Θραχίω διερχόϊμδυος. ᾧ χατχπαλαίσάς, ἀνεὶ- 
Ἅε τὸν Τμῶλον .. ἃ τὸν Τηλέγονον" ὅπερ μαϑων δ' Πρωτεὺς, ὃ᾽ 
τότων πατὴρ, ὁ γελὰ μδὺ ὅτι παῖδες ἧσαν αὐτῶ" ὅτι 5) ξενοχτό- 
γο9 δδὲ δαχρύειγ Ἀ᾽' τὸν μῦϑον. τὸ δὲ ἀληθές" μὴ φέρων ὁ 1Πξω- 
τεὺς τὸς Ἑενοκτονίας ἀυτῶν. ἔῤῥιψεν ἑωυτὸν κατά τι χάσμα, τὴς 
ΤΙανΝλήνης. κὶ ἀναιρεϑεῖς., ὅτε δακρύξι) ὅτε γελᾷ. ὅτος ᾧ τὸ ᾽Δλε- 
ξάνδρα το ἙΧλένίω ἔχαξεν ἐλθόντος ἀπὸ Ἰὴς Ἑ λάλος - κὶ ἔδω- 
χεν ἀυτῷ τὸ εἴδωλον ἀυτῆς. ὕστερον. 5. Μενελάῳ ΑἸ Σ Τρωϊκον’ 
πόλεμον μαθόντος ὡς ἐν ̓ Αἰγύπτῳ ὄξὶν κα. Ἑλένη. ᾧ ἐλϑόντος 
αὖθ Σ Ππρωπὰ 5 δέδωχεν ἀυτῷῴ ἀυτήν. λέγετῳ δὲ ὅτος ὁ ΤΠΙρω- 
τεὺς χαὴ μὲ; ΜἹ φωχὼν ἐγδιχιτῶοῦζ,, ᾧ μετα μορφδοῦζ ρος τὲς: 
ἐντυγχάνοντας" κα ποτὲ μὴ) γίνε τοιόνδε. ποτὲ 5) τοιόνδε. ἵνα 
ὃν μὴ δι᾿ αἰτίδν μαντείας ᾧ «ορογνώσεως ἐνοχλήτιμ' διὰ τὰς, 

"πλησιάζοντας αὐτῷ, τίω)Σ τύτων μὴ φέρων ἐγόχλησιν, μετεμόρφυν. 
ἑαυτὸν μαγείᾳ τινὶ, τὰ ἀγγωττον ἑαυτὸν ἐποίεε. τοὺς. «ορὸς ἀυτὴν- 
πλησιάζεσιν. 

ΠΈΡΙ. ΤΗ͂Σ ΠΎΘΙΑΣ- 

Φοις ᾿ χῶραᾳ ἣν ο τὴ Ἑλλάδι" ο΄ τα τῇ δε) πόλις κοαλϑα 

“μη Δελφοί" οὐ ἢ ὅδιν ἱερὸν τὸ ̓ Δπόννωνος. ὃ χαλεῖται. 
{Τυϑώ. εὖ τύτω τῷ ἱερὼ ἣν ὁ τοίπος ᾧ ἀν ψῆφοι αἱ μαντικαΐ᾿ 
αἱ τινὲς ἤσαν ο΄ τὴ φιζλη τὸ τοίποδος. ἡνίκα 5.- ὁ μαντευόμε-. 

γος ἡρώτα ἷξε ὃ μαντείας, αἱ ψῆφοι ἡλλοντο’ χφὶ ἐκινῶντο «οὐ 
αὐταὶς. τότε ὃν καὶ μώντις ἀνεφορῶτο ἐπὶ τὰ τοίποδος χαθημένης. 
ὦ ἔλεγεν ἃ ἡϑελεν ὁ.-᾿Απόννων" ἥτις Πυϑίχ ἐχαλῶτο " τὸ δὲ: 
μέρί(Θ. ἐν ὦ ἐκάϑητο, ὅλμος.. ᾿ 

ΤΠΕ-. 
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ΠΕΡῚ ΠΕΙΡΙΘΟΟΣ ΚΑΙ ΘΗΣΕΏΩΣ. 

{Π{ππείθους χρὴ Θησεὺς. ὁ μὲν Διὸς ιἷὸς. ὁ δὲ, Ποσειδῶνος, Φ:- 
Ἐπ 1 ποιηστάμδηοι . ἁρπάσαι σαμέϑεντο τί Διὸς Θυγάτερα.. 

ἑρπάσοαντες ὃν πίω Ἑλώϊω,, Ταρει" εἶτο, οω ᾿Αφίδνωις, τὴς ᾿ΑΊτι- 
χῆς ᾿Αὐϑρᾳ τῇ. [Πἰτθέως μδν συχγατοὶ » ἅητοὶ δὲ Θητέως. Κά- 
στωρ δὲ χ4) Τιολυδεύκης οἱ τὴς ΕΠ Λένης ἰδελφοὶ. πορθήσαντες τίω 
᾿Αττιχίω, ᾿Δίθραν λαμβάνεσιν. αὐχμώλωτον. ὡρτσαγείσης ἢ ̓ ς πάλιν. 
ὑπ᾿ ᾿Αλεξάνδρα, ὃ Ἑλένης, σωυαπὴρεν. αὐτὴ ᾿Αἴθρα ἐπὶ Τρϑίμν.. 

ἹΣΤΟΡΙΚΟΙ. 

ΠΕΡῚ ΠΑΔΑΙΦΑΎΡΟΥ. ΤΟᾺ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ͂.: 

Αλοαύΐφατο: ᾿Α(ζυδηνὸς ἱτορικός. ἔλ γα ψε Κυχσριαχὰ, Δηλιαχεὶς, 
᾿Αττιχο, ᾿Αραβιχά. γέγονε δὲ ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρε τῇ Μακε- 

δόνος " ποιδικοὶ ὃ. ᾿Αριγοτέλες τ Φιλοσύφυ . ὡς Φίλων ἐν τῴ: 
ἐὺ στθιχ είῳ. τϑ αδδὲ α΄ϑοδόξῳ, ἡπορίας ρώτα. βιβᾺ ἐμ’ καὶ Θεός. 
δωρος ὁ ᾿'λιεύς οὖ. δευτέρῳ Ε Τρωϊχὼν-. 

ΠΕΡῚ ΠΆΑΦΣΑΝΤΟΥ" Τὺ ὙΣΤΘΡΕΚΌΝΙΥΣ 

11. :. Διίκων ἱξοριχός. ἔγραψε δε Ἕ  α) στόν] " Δα-- 
κων κεν 5 χρονιχαὶ ν τοὶ ᾿Αμφικτυόνων" δά “3. ὦ Δάκω-. 

σιν ἑορτῶν" ᾿ ἀλλα. 

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ. ΤΟΥ ἼΔΙΕΩΣ.: 

Τ Θλέμων ᾿Ευηγέτυ ᾿Γλιεὺς; κώμης Δυχίας, ᾿Α ϑήνῃησι δὲ πο-- 
λιτογραφηῦ εἰς. διὸ ἐπεγράφεο Ἑνλαδιχος, ὁ χληϑεὶς [1ε-. 

ριηγήτης. γέγονε. κατα ΤΙτολεμαῖον. τὸν ἐπιφανῆ. χατὰ δὲ ᾽Ασο. 
χλητιάδίω τὸν ΜυρΆεαιον. σαωυεχρόνισεν ᾿Αριστοφάνε: τῷ γραμ-. 
ματικῷ " καὶ διήχυσε ᾧ τῷ Ῥοδίᾳ ΓΙανατίε. ἔγραψε «ἐδιήγη-. 
σιν Ἰλΐν ο" Θιβλίοις Γ΄. χ͵ήϊσεις ΤὌ ἐν Φωχίδι πόλεων “ χαλ- 
πεϑὶ τὴς “Ὥρὸς ᾿Αϑηναίες. συγγενείας ἐν ΤΙύντῳ πόλεων" πε-. 
εἰ ΤΙ ἐν Δαχεδαΐμονι πόλεων" Ἢ ἀλλα. πλεσα" ἐν δὶς ὦ χος-- 
μικίω. περιήγησιν. ἥτοι γεωγραφίαν. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΌΥ. 

! 1, τ: Λύχυ υἱὸς, ἀπὸ Μεγ ἀλὴς πόλεως τῆς ᾿Αρχαδίας.». 

καϑηγητάμωος Σκηπίωνος τὸ ᾿Αφριχανδ, ὅτε ᾧ Παναίτιος 
ὃ. , 5» 



Π ον 
ὦ φιλόσοφο:, ὙΕγ "ονως χ Πτολεμαῖον δ ἐτσικ ληϑέντα ᾿Ευεργ»έ- 
Ίω. ὅτος ἔγραψε τίω μακρὰν ἱσοολαν Ῥωμαϊκὴν . ἐν βιξλίοις 
μέ. ἄρχεται ὃ᾽ ἀπὸ ἢ φυγῆς ΚΛεομένες τὸ Σταρτιάτε, Φ ΦΙς 
λίπστι τὸ ΤΙερσέως εἷδ, τὴ διαδοχὴ Μ᾽ Μακεδόνων ,) τὰ ἑξῆς 
-ἐπισιωάπτων Ῥωμαίων. 

ΠΕΡῚ ΠΥΛΑΔΟΥ ΤΗ͂Σ ἸΤΑΛΙΚΗ͂Σ ὈΡΧΗΣΕΩ͂Σ ἙΥΡΕΤΟΤΥ 
ΚΑΤ ΠΕΡῚ ὌΡΧΗΣΕΩ,Σ. 

[ΠῚ λύδ» Κίλιξ, ἀπο κωμῆς μιοϑιαρνὼν 9 ἔγραψε δὶ δὶ ὀρχής- 
σεως τῆς Ἰταλικῆς 5 ἥτις ἐυρέϑη αὐ ἀυτδ᾽ Φ κὲδὰ τὴς 

'κωμιχῆς καλϑμδύης ὀρχήτεως ὦ τὴς τραγιχὴς ὙΠ» σατυφιχὴς 
γένη δὲ ὀρχήσεων εἰσ: ταδὲ" τ(αγικὴ » χωμικὴ » σατυριχὴ, γυ- 
᾿μνοπαιδικὴ, ὐπορχημαγκη, πυῤῥίχῃη ς ἐμμέλεια : κόρδαξ » σι- 
ἀν. τρεῖς δὲς ἈΤ τὸν ᾿Αϑήναον, εὐστὶν αἱ τὴς σ᾿ Χηνιχὴς ποιή- 
'σεῶς ὀρχήσεις" τραγιχὴ» χωμιχῆ » σατυραχή. ὁμοίως δὲ καὶ τρεῖς 
τὴς λυριχῆς ποιήσεως ᾿ πυῤῥίχῃ : “γυμνοπαδικὴ ὑσοῤχηματικὴ" 
“ὰ ἐξὶν Ὁμοία ἡ μὴ πυρβί ΧῊ" τὴ σωτυριχῇ " εἰμφοότεραι γὸ διὰ 
Ἰάχες. πολεμικὴ δὲ δοκεὶ τὴ. ἡ πυῤῥίχη᾽ ἔνοτλοι γὃ ἀυτίω 
παΐδες ὀρχϑντίι. τάχ υς δὲ δεὶ τῴ πολέμῳ εἰς τὸ διώχειν , χαὴ 
εἰς. τὸ ἡττωμένες φέυγειν. καλεῖται δὲ καὶ ἡ σαωτυρικὴ ὄρχησις: 
σικιννὶς ἰπὸ Κρηῆος Σικχίνας καὶ δὲ γυμνοπωδιχῆ , πταρεμφερῆς 
ὕξι τὴ τραγικῇ ὀρχήσει» ἥτις ἐμμέλεια καλεξίαι. ον ἑκατέραι. δὲ 
ὁρᾶται τὸ βαρὺ ὦ σεμνόϊς. ἡ δ᾽ υὐϑδορχηματιχὴ Σ τῇ χωμικῇ ὁ1- 
χεδται) ὅτις καλε ται κόρδαξ. παλγμωδ ες δ᾽ εἰσὶν αἰ μφότεραι - 
᾿Αφικόξενος δέ φησι τίω πυῤρίχϊω, ἀπὸ τῇ [Πυῤῥίχϑ Λάκωνος 
τὸ γένος τίω Φοσηγοφίδῳ λαβεῖν ( Λακωνιχὸν δέ ὅδι μέχει κὶ 
γιῶ ὄνομα ὁ ΓΙύέβιχος Ὰ ἀὺν μ8) εἰνδρεία. ὦ γιωαικεῖα, “γό- 
σωτα υὐσοχεμγόμδυον, μαγῳδὸν χαλθοζ᾽ τὸν δὲ γμωυαιχεία ἀν- 
δρείοις, λυσωδὸν. σεμνώτερος 5 ΤΜ Σωτκδείων ὅδιν ὁ ἡλαρῳδος 
χαλϑμῆνΘυ" ἐδὲν γὺ ο(νίζεται. χρῆται ὅ' ἐοδῆτι Δευχῇ ἀνδρείᾳ, 
ἡ σεφονδ ται “χρυσὃν στέφανον. Φ τὸ μδὺ παλοαλον ὑποδήμασιν 
ἐχρῆτο ὡς φησιν ὁ ᾿Αφιστοκλῆς" νι 5' χρητῖσι. ψάλει δ᾽ αὐ-- 
τῷ ἀῤῥίω. ἢ ϑήλια.. ὡς ᾧ τῷ ἀυλωδῶ.. δίδοται 5) ὁ ςἔφανος 
τῷ ἱλαρωδῶ ᾧ τῷ ἀυλωδῶ, καὶ τῷ Ψάλτῃ . ὅδὲ τῴ αὐλητῇ. ὃ 
δὲ μαγωδο: καλάμου. Ἰύμπανα ἔ ἔχει καὶ χύμβαλα» κὶ παν το, τοὸὶ 
“ὅξα αὐτὸν ἐνδύματοι γιωαικεῖα. οα(ινίζετι! τε; κὶ παντα ποιεὴ τὰ 
ἔξω κότμϑ ὑποχοιγόμϑιος, ποτὲ μὴ γιυαῖκα κα  μοιχὲς ὦ μασρω- 
πέρ᾽ ποτὲ δὲ ἀγδρα μεθύοντα ᾧ ἐπὶ κῶμον οὐ δαγενόμδιον ἴοὰ 
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τίω ἐρωμδυίω. φησὶ δὲ “ὁ ᾿Διρατό ὁξενος τω μὲν ἱλαρωδίαν σ'εμνΐο) 

ὅσαν α“Ἶοο τίω τιαγῳδίν 9 Ὲ ἘΠ τι μαγωλίαν βρτις πίω χω- 

μωδίαν. πονδλάχις Ἂ Οἱ μαγωδο! "ἡ κωμικὰς ᾿«ὑποὺ ἐσεῖς λαβόν- 

τς ὑσεχοίϑησαν ᾿Ὁ τία) ὀικείαν ἀγωγίω κ διάθεσιν ὦ ἔχε ἂ 
τὔνομα καὶ μαγωδία. ἀπὸ τὸ οἱονεὶ μαγικὰ «οροφέρεος, χα) Φαρε 
μιίκων ἐμφανίζειν δυωάμεις. 

ΔΙΑΤῚ ὉΙ ἘΡΩ͂ΝΤΕΣ ΜΕΤΑ͂' ΧΕΓΡᾺΣ ἌΝΘΗ 

ΚΑΙ ΜΗ ΛΑ ΦΕῬΡΟΥΣΙ. 

Λέαρχος ὃ ὁ Σολεὺς, ὦ τοὺς ἐφωτιχοὶς» διατὶ. φησὶ, μῷ μῷ χεὶ- 
ρὰς ἄνθη χὶ μῆλα, ὦ τὰ τοιαῦτα φέροιδυ:; πότερον ὅτι ἐ 

ὁ Τ᾽ τύτων ἀγαπήσεω: ἡ φὺσι: μηνῦεε τὸς τ ὥρας ἔχοντος Σ 
ἐπιδυμίαν. διὰ τῶτο ὃν οἷον δεΐγμα τὴς ὄψεως τὰ αἷραλα κατοὰὶ 
χέρας ἔχασε; κὶ χρήρασιιν αὐ) τοὶς ἢ δυοὶν χρυ τοῦτοι περιφέ- 
εὐσιν. ἰρχἤ τε γὸ ἐυτυχίας ,. ὦ παράδειγμα Ἰὴς Ουλήσεως ὐὐτοὶς 
γένεται δι τότων, αἰτηδεῖσι τῷ “«ροσαγορδυϑῆναι » δᾶσι 5. τῷ 
ιὑσογράφειν ὁτί Ὧν ῶ αὐτὲς μεταδιδόναι τὴς ὥρας . ἡ γὺ δ. ὡς 
ρων ἀνθῶν ὦ καρτσὼν οαἄτητις., εἰς εἰν] δοσιν τῆς τὸ σώματος 
ὥρας φροχαλεῖται, Ἰἐς λαβοῦτας" ἢ τίω τότων ὥραν «α΄ οψυχίω) 
ὦ αἰ ομυϑίαν τὴς ἐπὶ (ἡ ἐρωμένων ὥρας ταὺς ἐπιϑυμίαις χαί- 
Ῥόντες ξ χϑσιν υτοὶς " ἔχκρϑεται γὃ ὗσο τὸς τύτω» παρϑσ᾽ίας ὁ 
ἐρωμένων ποϑος. εἰ μὴ ἄρα τὸ “δὶ ἀυτὰς χόσμῃ χάριν. καϑά- 
περ ἀλλο σι Πι ρος. καλλωπισιμον σιυλτεινόν τῶν ἔχεσί τε ταῦτα 
[5 χαίρεσιν αὐτοὺς. εἰ γὺ μόνον σεφανθμδύων τοὶς ὥραίοις ἀγϑε- 
σιν 5 εἰν ἜΣ  ὼ; χεῖρας ἐχόντων τὸ τὰν εἶδος ἐπιχοσμεῖτοι. : 
τοῖχ ἃ Ἢ ἤσὼς . διὰ τὸ φιλοχάλες Ἐ}). δηλοὴ 5. τὸ Τὰ καλὼν 
ερὼν. ὦ ρος τὰ ὥρα)α φιλικῶς ἔχειν. καλον γείρ τι τὴς ὁπω- 
ρας, ᾧ τὸ τῆς ὥρας ὑγτῶς “ρόσωπον ἔν τε καρποὺς καὶ ἄνθεσι θεω- 
ρδεδυον" ἢ πάντες οἱ ἐρώντες ὅδιον ἐχτρυφῶντες απὸ τὸ πάϑες ἐ 
οφλαλνόμδοοι . τοῖς οἷραίοις εξ ρύγοντα!, φυσιχοὸν γὸ δή τὶ τὸ τὰς 
ὁιομδύως τΏ καλὲς ὦ ὡρα ἰὸς ἀν Ολογ εν. ᾧ Σαπφὼ φησὶν ἐδεὲν 
ἄνϑθε ἀἰκέρμεσαν σοὶλδ ἄγαν ἁπαλάν. 

ΨΦΗΤΟΡΕΣΣ 

ΠΈΡΙ ΠΑΛΛΑΔΙΌΥ ΤΟΥ͂ ῬΗΤΟΡΟΣ: 

Ακλάδιος. Μεθωναῖος ῥήτωρ. γέγονε δὲ ἐπὶ Κωνκαντίν τὰ 
βασιλέως. ἔγταψε τε Ἷ Σ “δαὶ Ῥωμαίοις ἑορτῶν" διαλέξεις" 

λόγυς διαφόρας, ᾿Ολυμπίαχον, πανηγύυξιχον, δικαγιχόν. ἘΠΕ- 
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ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙΌΤ ΤΟΥ͂ ΣΟΦΙΣΤΟΥ.. 

} κεν Σοφιςής. ἔγραψεν ὐσόμνημα εἰς τίω Νφυκιανὰ 
τέχγίω. 

ΠΕΡῚ ΠΑΥΔΛΟῪ ἸΟΥ͂ ΤΥΡΙΌΥ ῬΗΊΟΡΟΣ. 

Αὖλος Τύριος Ῥήτωρ᾽ γεγονῶς κὸ Σ Φίλωνα δ Βύξλινον, 
. ΩΣ πὲ τς ΤΠ .2 Φ Φ " 

ὃς ἐπὶ ᾿Αδειανὰ τὰ βασιλέως “πρεσβεύσας, μητρόπολιν ἢ 
: 3 ͵ » ͵ὔ ε ᾿ 

Τύρον ἐποίησεν. ἔγραψε τέχνην ῥητορικὴν . προγυμνάσ᾽ματοι ν 
η 

μελέϊας. 

ΠΕΡῚ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂,. 

Αὖλος Γερμῖνος σοφιστὴς » ὁ γράψας ὅτι γὲ Δυσίε δὲν 
ν᾽ Α " Ν Ἷ « Γ ᾿ 

ι τὸ πεοὶ τὴς ᾿Ιφικράώάτεως δωρεὰς ςἰβλία β΄. ὡπομνημοτκχ εἰς 

τὸς λοιπὸς λόγες τὸ Λυσίᾳ. ᾧ ἕτερος [Παῦλος ᾿Αἰγύπτιος αῦ- 
φιστῆς., ἐκ τῆς Δύχων, υἱὸς Βηοταδίωνος 5 δ καὶ Διδύμε, γέγο- 
γως ἐπὶ ἹΚωνκαντίνυ τὸ βασιλέως. 

ΠΕΡῚ ΠΑΈΣΑΝΙΌΥ ὙΟΥ ΣΟΦΙΣΊΟΥ.. 

Ἢ Δυσανίας, Καισαρεὺς σοφιστὴς, σύγχρονος ᾿Αειτέιδυ᾽" ὃ μές 

: μνῆται ὡς φαύλε ῥήτορος Φιλόςσρατος ἐγ τοῖς Τ σοφιστῶν 
͵7 ᾽. ! “ ’ 

βίοις. ἔγραψε σἷδὲ συωτίξεως Οἰβλίον ἔν " “Ὡροολημάτων θι- 

βλίον ἕν. 

ΠΕΡῚ ΣΞΈΟΥ -ΠΕΡΙΚΛΕΙ͂ΘΥΣ.- 

Ἐριχλὴς Ξανθίππου ἃ ᾿Αγαρίστης, Αϑηνσῖθυ, ῥήτωρ χῳ 
- [ Ν ᾿ ᾽ ! τὸ 

δημαγωγός" ὅςις πρῶτος γραπτὸν Ἀόγον Ὁ» διχασήθαῳ εἰ- 
397» ! “Ἃ λ Ε , τῷ 

πε, ΡΜ “«ρὸ δα οχεδιαζόντων. ἣν 55. μαϑητὴς ᾿Αναξαγόρε τῇ 
9 »ν κε 9. ἡ . ῃ 

Κλαζορμγυία᾽ ἃ αὐτὸς ἐῤῥύσατο αὐτὸν ὧν Θϑανάτϑ. 

ΠΕΡῚ ΠΕΎΤΡΟΥ ΤΟΥ ῬΗΤΌΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΤΊΣΤΡΟΥ. 

Εἴτιος ὁ ἐήτωρ, ὁ χοὶ Μάγιςε(θου, χφὺ ἰστοριχος. ρεσ'βό.- 
᾿ « γ΄ - Α 7 Ῥ ! τω 5» 

τὴς ὡς Χοσρόϊυ» στουλεὶςς μάλα ἐμβοιϑὴς τε ἣν χα ανά- 

λωτος Ὁ τῷ ἑητορδίειν τῷ καταμαλάξαι φρονήματα, Θαρβαριχα κα 
᾿ 32 ᾽ : “ ἊΣ Ὁ 

σκληρά τε χαὶ ὀγκώδη. ἔγρωψεν ἱστοοίας , 9) ὔδεὶ πολετικὴς 

κατασ'τύσεως- 

Ἦν ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΠΟΔΕΜΩΝΟΣ ΤΟΥ 'ῬΗΤΟΡΌΣ. 

ΠΠΟλέμω Λαοδιχεύὺς ,» ῥήτωρ χαὴ σοφιστὴς " σοφιςεύςας οὖ 
Σμύρνῃ" διδάσκαλος ᾿Αφισείδν 1δ ῥήτορος. ἣν δὲ ἐπί τε 

Τραϊανῶ καὶ με΄ αὐτὸν μαϑητὴς Τιμοχράτες τῇ δὲ Ἡρακλείας 
ὦ τὼ Ποόντω, φιλοσόφι., ὦ Σκχοπελιανὰ τὸ σοφιςἃ. ἐτελέυ- 

γχησε ὅ᾽ ἕξ καὶ πεντήκοντα ἐνιαυτῶν. ἑαυτὸν ὦν τῷ τάφῳ ἐμβα- 
λων, κα ἀποχαρτερήσας » διὰ τὸ σιμέχεοῦί τῇ ἀρϑοάτιδιε νότῳ " 
διὸ ἃ Τ συγγενὼν καὶ ἢ φίλων θρηνόντων , Ἀέγεται εἰπεῖν πρὸς 
ἀυτὲς δ Πολέμωνα " δότε μοὶ ἕτερον σῶμα ὦ μετεμβήσομαμ " ὦ 
τοὺς ἰατροὶς δὲ ἐπὶ συχγῷ τέμνεσιν αὐτὸν ἔλεγεν . ἐκτέριγετε 
τὸς Πολέμωνος λατομίας ὡς τάχίςα. 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΔΕΎΚΟΥΣ. 

Ολυδέυχης Ναυχρατίτης. τιγὲς δὲ ᾿Αρδυέννας σοφιστὴν γρά- 
φυσι παίζοντες " πόλις δὲ Φοινίχης, καὶ ̓ Αρδόεννα. ἐπαΐδευσεν 

ὦ ᾿Αϑήναις ἐπὶ Κομοδα τὸ (ασιλέως., καὶ ἐτελέυτησε (ἐς ἕἔτὴ 
νή. σιωτάξας βιθδλία , ταῦτα ̓  ὁγομαςικον ὦν βιβλίοις δέκα. 
ἐσι δὲ συωαγωγὴ ΤὌ διαφόρως κατὰ τῷ αὐτῷ Δεγομένων " δια- 
λέξεις. ἤτοι λαλιάς " μελέτας “εἰς Κόμοδον Καίσαρα ἐπιϑαλά- 
βίον" ῥωμαῖχκον Ἄόγον᾽ σαλπιγκχτὴν. ἢ ἀγῶνα μεσικον" χὮ Σω- 
χράτυς" Χ' Σινωτέων παγενλήνιον" ᾿Αρχαδικόν᾽ καὶ πονλὰ ἀδλα. 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΑΙΓΝΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΘΥΣ: 

Ολύανος. Σαρδιανος σοφιστής. γεγονως ἐπὶ τῷ «ορώτῃ Καί- 
σαάρος [αἴτ. ἔγραψε Ἀόγες δικανικὅός" καὶ δικὼν 7 ἥτοι συ- 

νηγοδλῶν ὑποτυπώσεις" ϑεοιάμβες, Γ᾿ αρϑικὰ, βιβλία Γ' ᾧ ἀλ- 
λα. ὦ ἔπρος Μαχεδων ῥήτωρ᾽ ὅς δα Θηβὼν ἔγραψε" καὶ ταχ- 
τικὼν βιβλίᾳ τρία. : 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΚΡΑΎΤΟΥΣ ΤΟΥ ῬΗΊΤΟΡΟΣ. 

Ϊ [ Ολυκράτης ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ. δεινός τε, καὶ τὰς τ Σωχράτες 
λόγες δέυτερος ᾿Δνύτῳ καὶ Μελίτῳ γράψας. 

ΠΕΡῚ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΌΥ ΤΟῪ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂. 

᾿ [Ὁ σε ὠνιος Ὅλ βιοτολίτης, σοφιςἧς καὶ ἱσοοικός" ἔγραψε πεϑὶ 
τὸ ᾿Ωχεανὰ κὶ ΥΜ χατ᾽ ἀυτόν᾽ πεοὶ ὃ Τυριχὴς καλδμένης 

χώρας ᾿Αττιχὰς ἱσοδίας ἐν βιβλίοις τέοταρσι' Διβυχὰ , ὦ βι- 
βλίοις ιά, ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΠΟΤΑΜΩΝΟΣ. 

Οτίμων Νιιτυληναῦθθυ, υἱὸς ΛΔεσζξόναχ τος, ρητωρ, ἐσοφίςευ- 
σεν ὦ Ῥώμῃ ἐπὶ ΚαυίσαρθΘ.ν Τιβερία. ᾧ ποτὲ αὐτὰ εἰς ἃ 

πετοίδα ἐπανιόντος ὃ βασλϑὺς ἐφοδιάζε: τοιοῖσδε γράμμασι" [Π0- 
πίμωνα ΔΛεσξόνακτος εἰτις ἀδιχεν τολμήσει) σχειψψάοϑω εἰ μοὶ 
διωήσεαι πολεμεῖν. ἔγφαψε πεοὶ ᾿Δλεξάνδρε τὸ Μαχεδόν. 
ὅρυς Σαμίων" Βιούότε ἐγκώμιον" ΚαίσαρΘ.υ ἐγκώμιον" περὶ Τε- 
λείν ῥήτορθυ πάνυ ϑαυμαςτῶς. 

ΠΕΡῚ ΠΩΛΙΌΝΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ,. 

Ωλίων ὃ ᾿Ασίνιθυ, χρηματίσας Τρανμανὸς σοφιςὴς., χϑ} Φι- 
λόσοφος, σοφιτέυσας ὦ Ῥωμὴ ἐπὶ ΠΟομπηΐω τῷ μεγάλε, 

ἐ διαδεξάμψι. ὃ χχολίω τὰ Τιμαγένθ:. ἔγραψεν ἐπιτομίω Μ' 
Φιλοχωρε ᾿Ατθίδος " ἀπομνημονέυματα Μυσωνίθ τῷ φιλοσόφι" 
ἐπιτομίω ΤᾺ Διοφοίνες γεωργικῶν ὦ (ἰβλίοις β΄" Ὡρὸς ᾽Δ6.- 
ς«οτέλίω πτεδὶ ζώων βιβλία ἐ" πεοὶ τὰ ἐμφυλία ὃ Ῥωμης πο- 
λέμε, ὃν ἐπολέμησαν Καῆϊσρ τε ὦ [Πομπήϊος. 

ΠΕΡῚ ΠΩΛΟΥ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ. 

[|5ο:. ᾿Αχραγαντῖνγος ῥήτωρ. μᾶνλον δὲ σοφιτὴς ἿΜ πάλαι, 
» ᾽ ν᾿ 

διδάσχαλος ΔΛικυμνία. ἔγραψε )υεαλογίαν ΤᾺ ἐπὶ ἼΛιον 
. , Ὶ ΨΦ " ᾿ 

ςρατευσαντων Ἑ ΝΑήνγων χα) βαρξ ρων" χ4) τοῶς ἕκατος ἀπήνια- 
Ὺ “. ᾿ Ν ὁ 2 ᾽ , [Ω] 

ξες τινὲς 5' αὐτὸ ᾿Αμάγε ἐπιγράφεσι. γεὼν κατάλογον, πεϑὶ 
λέξεων. 

ΠΕΡΙ ΠΡΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ. 

Ρέσικος Πανίτις σοφιστὴςγ ἐπὶ Θεοδοσία. τὸ μιχρᾷ. ἔγραψεν 
δος ͵ ζω ΩΣ "Αι ᾽ 6, ἐρερὶ 2 ἃ 

ἱσοοίων Βυζαντικίω χ, ᾿Ατταλον ὦ βιβλίοις ὀκτὼ. 
. ) ᾿ ’ 

μελέτας τε ῥητοξικας καὶ ἐπιστολάς. 

ΠΈΡΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΌΥ ΤΟΥ͂ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂. 

ἶ [ Γουιρέσιθν Παγκχροατίῳ Κατοταδόχης ἀπὸ Καισαρείας . σοφι- 
στὶς, μαϑητέυτας ὦ» ᾿Αντιοχείᾳ. αὖδα Ουλπιανῷ. γέ- 

γ»ογε δὲ μικρὸν ὥρὸ τὰ σοφιςὃ Διβανίᾳ χ7 τὰς ᾿Αϑήνας σο- 
» ζν ἤ “ ᾿ 

φιτέυων" ᾧ τιιδῇ ἔτυχε ΤᾺ μεγίστων τὰ ἀυτοχράτορος Κωνς ἀνε 
Π] ’ ᾿ ῇ 

τίνα. ἔχραψε μελέτας ῥητοριχκάς.. 

Ἔν .2 ΓΈ» 
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ΠΕΡῚ ΠΡΟΚΟΠΙΌῸΥ ΤΟΥ ῬΗΊΤΟΡΟΣ. 

ὑπ σθαι ἼΝαθρειος Καισαρεὺς;, ὧκ Παλαιστίνης . ῥήτωρ. ἔγρα-- 
εν ἱσορίαν ῥωμαϊκίσί . ἤγν τὲς πολέμυς͵ Βελισαδια » τοὶ. 

χῦ Ῥωμίωῳ καὶ Διβύϊω “Ὡραχθέντα, γέγονεν ἐπὶ ̓ Ιϑςιοιανδ, πος. 
σζαφεὺς χρηματίσας Βελισαράθ. ἔγραψε ᾧ τὰ καλέμμια ἀγέκδο-. 
τὸ ΤῈ αὐτὰ ποράξεων" [Περσιχοὶς, Γονϑικά. 

ΠΕΡῚ ΠΡΩΤΑΓΟΟΥ ΤΟΥ͂ ᾿ΑΒΔΗΡΙΡΤΟΥ. 

ΠΡ ὠτοιγόρας ᾿Α βδηρίτης ιἱὸς ᾿Αρτέμωνος » 5 Μαιανδ δία . τίς 
εν ἢ: ὴ Τήϊον ἀνέγραψαν. ὅ' ὅτος ρῶτος τὸς ἐειτικὲς Ἀό- 

γὃς ἕυρε. χαὶ ̓ ἀγὧνα λόγων ἐποιήσατο" ἢ διεῖλε χάντα Ἅογον- 
εἰς τέρσαρα " εἰ; ἐυχωλίω., ἐρώτησιν, ὠτόκρασιν φ. ἐν τολῆν ο᾿. 

ΠΕΡΙ ΠῚ ΘΕΘΥ ΤΟΥ ΡΗΘΡΟΣ.: 

{||ϑὰ: 3 ᾿Αϑηναλος ἑήτωρ εἷος. δὲ ἣν “Μυλώϑρε ᾿ ἂ θρασὺς. 
σφόδρα. Φυγῶν τε ᾿Αθήνηδ εν ὧν τὸ δεσιμωτηρίε διοὶ ὀφλη- 

μὰ. εἰς Μακεδονίαν Άϑεν" εἶτα ἐπτανῆχε πάλιν : ἔγραλψε λό- 
γ)ς δημηγοοιχὲς ᾧ διχανιχός" ᾧ ἀἄΐδλα τινά. ἀδ᾿' ἐκ ἐκλήθη: 
ΑΙΣ ΤᾺ. λοιπῶν ῥητόρων. 

ΠΟΙΗΤΑ ΑΙ. 

ΠΕΡῚ ΠΑΛΑΜΗΔΟΥΣ. 

᾿Αλαμήδης Ναυπλήι ᾧ Κλιμένης Ἄργεος; ἐποποιός. ἣν 5. 
ἀνεψιος τὸ βχτιλέως ᾿Αγαμέμν ονος “ὥρὸς μητεύς. ἔσχε δὲ. 

ἐυφυὼς ρός τε φιλοσοφίαν ᾧ ποιητικήν" ᾧ ἐὐρετὴς γέγονε Τὼ 
ζῆτα. γοιχείς, ὦ Π., ᾧ, ἃ τὸ Χ, ψήφων τ πεσσὼν; ᾿ὰ κύ- 
βων, καὶ μέτρων, κὶ ξαϑιρδ. τὶ ὅ᾽ ποιήματα ἀυτῷ ἠφανίοϑη ὑπο: 
ν ᾿Αγαμέμνονος ἀπογόνων διὰ βασκανίαν. 

ΠΕΡῚ ΠΑΛΑΙΦΑΊΤΟΥ. ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

᾿Αλαίφατος ἐποποιὸ: ᾿Αθηνησιν, υἱος ᾿Δκταίΐῳ 4). Βιἕς. οἱ ὃ 
᾿Ιοχλέως: φασὶ γὴ Μετανεέρας; οἱ.» ἘΠομῶ. γέγονε δὲ, χὸ 

μὲν τινὰς. μῷ Φημονόϊω᾽ ἜΝ δὲ ἀἄδδς ᾧὦ τὸ αὐτῆς. ἔγζαψε. 
δὲ. κοσμοποιΐαν εἰς ἐπ κ᾽ Αἰ πόνλωνος καὶ ̓ Αρτέμιδος γιονοὶς ἔπη 1: 
᾿Αφροδίέτης ᾧ "ρωτς φωνα: ἢ λόγες 5 ἔπη κ᾽ ᾿Αθηνὰς ἔριν χα. 
ΤΙοσειδῶνος, Ἐπὴ α΄ Δητῶς πλόχαμον. 

ΜΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΠΑΜΠΡΕΈΠΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

 [Διατρέπιος Ἰ]ανοτρολίτης, ἔπων ποιὰτής" οἰκμάσας Ἀ Ζήνω-: 
γὰ τὸν βασιλέα. ἔγραψεν ἐτυμολογιὼν ἀπόδοσιν " ̓Ισαμφριχὼ: 

καταλογαδίω. 

ΠΕΡῚ: ΠΑΝΟΛΒΙΌΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΤ. 

ΠΠ]Πλιόλρος, ἐπὼν ποιητής. ἔγραψε διάφορα " καὶ ρος, ̓ Εϑέριον 
μῷ Σ γόσον δ᾽ ἐπὼν᾽ ὦ Ὡρὸς ᾿Ἐρύϑειον. » ρος Δωρό- 

Ὁ δον ἡγεμόνα κὶ κόμητα" χα) εἰς ᾿Αφϑόνιον χόμητῳ.. ᾧ ἐπιτά-: 
φιον Ὕ πατίας ᾿ϑυγατρὸς Ἐρυϑεοίς. 

ΠΕΡῚ ΠΑΝΥΑΣΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂, 

[ [δυύωσις : [Πολυάρχε ᾿Αλικαρναοσεὺς. ποιητὴς ἐπῶν; 5 τερὰ-" 
τοσχόπος" ὃς σξεσ' ὥσαν τίω ποιητιχὴν ,ἑπτωήγαγε. ἐσ 

γονε ἈὉ τί) οἡ Ὀλυμτιάδα" ν δέ τινάς ἐπὶ ΤᾺΘ Τιερσιχῶν». 
οἰνῃρέ δ᾽ ασο, οΔυγδάμιδος τὔστοι τὸ τυραννήσαντος Ἡλι δ αριαῦτας 
οὖ δὲ ποιητυὶὴς τάττεται μεθ᾽ ᾿Ὁμηρον' ὦ δέ τιᾶς) Ἡσίο: 
δον [ ̓ Αντίμαχρν. ἔγραψε δὲ καὶ Ἡραχκλεάδα, ω βιβζιοις ιδ΄ 9’ 
ὡς ἔπη 9 ᾿Ἰωνικιὰὶ ἐν πενταμέτρω. ἐφι δὲ τὸ δ Κόδρα ᾧ Νη-. 
λέως. ἂ τὸς ᾿Ιωνικας ἀποικίας εἰς ἔπη (: 

ΠΕΡΙ ΠΔΑΡΘΕΝΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΝΙΚΑΕΒΏΩΣ. 

, [ Δρϑδένος. Ἡραχλείδε ἀ ᾿Ευδώρας ᾿ ἐπ ἐιμρνδηῃ δὲ Τύήϑας: 
φησί" Νιχαεὺς, ἢ Μυρλεανὸς. ἐλεγειοποιὸς χα) χαὶ μέτρων διω-" 

Φόρων ποιητής" ἐπὶ Τιξεοίς. ἔγραψεν ἐλεγεῖα εἰς ̓ Αφροδίτίω»" 
᾿Αρήτης ἐπικήδειον τὴς γαμετὴς." χαὶ ἐγκωμιίον εἰς τίω αὐτίω)- 
ὦ τρισὶ βιξλίοις. 

ΠΈΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΎΥΎ: ΤΟΥ͂ ΧΙΌΤ: 

ἢ ψέμα. Χίος ἐποποιὸς » ὑὸς Θέςορος, ὃς ἐπέχαλεῖ το Χάος" 
Ὁ μήρα δὲ. ἣν ἀπόγονος. ἐποίησεν εἰς Θέστορα, τὸν. ἑαυτῇ 

πατέρα. 

ΠΕΡῚ ΠΕΙΣΑΓΝΔΡΟΥ ὍϑὔΞΡΟΥ ΠΟΙΉΤΟΥ.. 

Ι ἘΕΊσάνδρο: [᾿εὔσωνο: ῷ ᾽Δ.- αἰχμας Καμεεραῦος , Δ “Ῥόδω“ 

Κάμειρος γὸ πόλις Ρόδυ.. φέρεται ἀυτὃ ποιήματα Ἡρᾷᾶ-- 

υλθα, οὐ βιβλίοις (ζ΄. ἔστι δὲ τὰ τὸ Ἡραχλέῳς ἔργα" ἔνθα πρῶ-- 

τῶξ 
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τος Ἡραχλε ῥόπαλον περιτέθειχε. ᾧ ἕτερος ΤΙείσιανδρος Νέςορος 
τῷ ποιητῇ ιἷος. Λαρωνδέυς. ἢ Δυχάων" γεγονως ἐπὶ ᾿Αλεξζαν- 
δρῶ βασιλέω: τὰἮ Μαμαίας παιδὸς, ἐποποιός. ἔγραψεν ἱςτορίαν 
ποιχίλίω δι᾿ ἐπὼν, ἣν ἐπιγράφει ἡρωϊκὼν ϑεογαμίων ,), ὦ βι- 
βλίοις ἐξ ᾧ ἀἄΐδλὰα χαταλογάδην.. 

ΠΕΡῚ ΠΙΓΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

{Π17ὲ-: Κὰρ ἀτὸ ᾿Αλικαρναοσὸ, ἀδελφος ᾿Αρπμισίας τῆς 
τοὺς πολέμοις διαφανὰς. Μαυσωλδ γυναικας" ὃς τῇ ΙΔλιάδι 

παρενέβαλε χ «ἰχον ἐλεγεῖον, ὅτω γρώψας" 
Μῆνιν ἀωδὲ ϑεὰ ΤΠΙἊηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος, 

Μῦσα γὃ σὺ πάτης πείρατ᾽ ἔχεις σοφίης. 
ἔγραψε χα) τὸν εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμδοον Μαργίτίω. καὶ βατρέ-: 
χομυομωχίαν. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑῬΟΥ. 

τ .. 

Τ|[1Πϑρθν . Θηβαῖθ., Σκχοπελίνῳ υἱὸς, Ἀ᾿ δέ τινας, Δαϊφάν- 
«ὶ [ ΑΛ, τ ῦ 9 ὃ 

τ.) ὃ ᾧ ἐληϑέςερον" γέγονως χῷ Σ ξέ Ολυμτιάδα, χῷ 
4λ μ»»νΨ ἢ ᾿ Δ 9 Ὁ ’ὔ Ι ως Ἃ ͵ ᾿ ᾿ 4 

Ὁ Ξ ρξω σρατιὰν ὧν ἐτὼν μ΄. ᾧ σιωέβη αὐτῷ Σ βίον ὠπανλά- 
ξαα. χατ᾽ ἐυχας΄. αἰτίσαν), γὺ τὸ κάώνλισον αὐτῷ δοθῆναι Τ᾿ ἐν 

, ᾽ ἘΕῚ [Ω] ΕῚ ᾽ ͵ ᾿ 

τῷ βίῳ. ἀθρόον αὐτὸν ἀποθανεῶν οὐ ϑεάτρῳ. ἀνακεχλιμένον εἰς τοὶ 
Ὁ ᾽ ͵ ἢ »“νν Π ΠῚ Ὁ ͵ ,ἤ 2 ΕῚ 

τὰ ἐρωμδ Θεοξέν αὐτῷ γόνατα ἐτὼν νέ. ἔγραψε δ᾽ ὦ βι- 
͵ “ - ,. ᾿ 

βλίοις ιζ. Δωρίδι διαλέχτῳ ταῦτα  ᾿Ολυμπίιονίκας" πυϑιονίχας " 
“Ὡροτόδια" παρϑ για οὐϑρονισ μὲς" Βακχικά" δαφνηφορακά" παιὰ- 

Ξ . -ῳ . Ἢ Ρ ᾿ ᾿ς ᾿ Β Σ 

γας" αὐσορχήματα" ὕμνας" διθυρώμβυς" σκολιά" ἐγκωμιχα" ϑρή- 
. ἥς Ὸ ᾿ ᾿ς γες" δράματα τραγικὰ Ιζ᾽ ἐπιγράμματχ ἐπικά" καὶ καταλογάδίω. 

τυοσμέσεις τοὶς “ἙΝ Ναησι᾽ καὶ ἀλλα πλᾶκα. καὶ ἕτερος Πίνδαρθυ 
-- 9 αν Ν ᾽ ΚΠ .«Φ , 
Σκοπελύν8β Θηξαῦθο. καὶ ἀυτὸς λυδικὸς, ἀνεψιὸς τῷ «ροτέρε. 

ΠΕΡῚ ΠΛΑΊΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΜΊΚΟΥ,. 

’ Ὁ 7 
Δάτων ᾿Α ϑηναῖθυ χωμιχὸς . γεγονως τοῖς “χρόνοις ἈΦ ̓ Αδι- 

Ἢ τ [ ἃ σοφανίω,, Φρύνιχον. ᾿Ευπολιν ᾧ Φεζεχράτίω. δράματα δὲ 
9... ν ,. »' ᾽ “ὡς ͵ Ι } , “ ἐυτὰ χή" τ᾿ ᾿Αφιέρων" γρύπες" μύρμηκες" γυξ αἱ" Δαι- , Ὑ Ἀδῶνιε, ᾿ΑΦιέβων" ψρύπεῦ Πυρμηκεε ΞΘ δαλος" ἑορταί" Ἑλλὰς. ἢ νῆσοι ᾿Ευρωπη" Ζεὺς κχαλέμδυος " Ιω" 
ΚἈεοφῶν᾽ Λάϊος" Δάχωνες. ἢ ποιηταί" μέτοικοι “ μαμάκυϑ!Θ." 

, ὴ ΄ Ἧ ’ Μενέλεως " νίχαι' ξάγται, ἢ “Κέρκωτε: περιαἌγος ποιητὴς ΠΕ ῖς 
[2 Ρ ’ 

σανδρος " πρέσβεις" τουαιδίον᾽" σοφισταὶ" συμμωχιία" σκευωί" σὺρ- 
ὌΝ μ ὶ , » ἴ πε Ὑ ΤΑ ῳ τ ΄ φαξ' Ὑπέρβολος" Φαων. ἔσι δὲ λαμιθρὸς ὃ χαρχχτῆρα πονυ. 

{|{- 



Π 3.49 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΥ ΤΟΥ͂ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

Ολύευκτος χωμικός" τότε δράμα δὲεὶν ἡνίοχ Θυ » ὡς ᾿Αθη- 

γαῖ Θυ ὖὐ Δειπνοσοφις υὰς φησι. 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΖΗΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂.. 

Ϊ Ὁ κωμικός. δράματα αὐτὰ. νίπτρα " Δημοτυωδά- 

ρέως" Μυσῶν γοναι᾽ Διονύσια γοναί" ᾿Αφροδίτης γογαά' “Ἀ- 

ρεως γοναί. 

ΠΕΡῚ ΠΌΣΙΔΙΠΠΟΥ ΤΟΥ͂ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

Ἶ Γ᾿ δττὸ χωμικος,, Καοζανδρεὺς: εἷὸς Καυίσκι, τολΊω ἔπει 
ι Ἁ Ὁ Ὰ [ ν Ἷ , 

μῷ τὸ πλόυῆσω ὃ Μένανδρον, διδάξας, ἔς! δὲ τὶ δράματα 

ἰυτὰ ἕως ΤΜ Ἃ. 

ΠΕΡῚ ΠΤΟΔΕΜΑΙΌΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

Τολεμουῖος ΚυϑήσιΘ. ἑποποιός. τος ἔγραψε τεοὶ ψαλα- 
ἷ ’ [ 1 » “-" ΩΣ 

κάνϑης ἐπικῶς, ον οἷς φησιν ὅτι βοτάνη ὅν ϑαυμαγίω 

δύναμιν ἔχξσα. , 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ'.. 

ΠΕΡῚ ΠΑΛΑΜΒΔΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥ. 

ἐδ πα τμμϑ Ἐλεάτις γραμματιχός. ἔγραψε χωμιχὴν κὶ τρὰ- 

γικὴν λέξιν" πόμνημα εἰς ΓΠΙνδαρον τὸν ποιΉΤὴν . 

ΠΈΡΙ; “ΠΑΛΑΙΦΑΎΤΟΥ ΤΟΥ͂ ΤΡΑΜΜΑΤΙΚΟΤ.. 

ΔΑλαίφατος ᾿Διγύπτιος Σ᾽ Αθηναῖος, γραμματικός. ἔγϑδα ψεν 

᾿Διγυπτιακὴν θεολογ ἰδ, μυθικὼν βιξλίον
 ἀ: ἀνβηηγοοίας ἴ μυ- 

Ν 2 
- 

᾿ 
ὁ -᾽ Ἔ ΄ [ὦ 

ϑιχὼς εἰρημένων" ὑποθέσεις εἰς Σιμωνίδίω" Ὑρωϊκα" ἀ τινὲς εἰς 

Σ ΓΑϑήναμον, τινὲς δὲ εἰς ὃ ΤΙάδμον» ἀνήνεγκαν. ἔγραψε ἢ ἰσο- 

ξ »ει Ν “ Τ ἤ τ) ’ Θ.- Ν Π ᾿Ὶ τ 

οἰδυ ἰδίαν. καὶ ἕτερος Παλαΐίφατος ΦΊΔΟΙΘ"5 ἢ θληνέυς , γεγόονως 
ι ὃ ᾽ ᾿ ε Ὁ ἢ [ ; Ἁ 

Χο ᾿Αρταξέρξίω. ἔγραψε «δὴ ἀπίστων ἱποριων (ἰβλία ἕ. τινὲς δὲ 

ἢ Ἰαῦτα εἰς ὃ ᾿Αθήναλον αἀγαφέρϑσι" πλὴν τὴ δτὺς ἔγραψεν. 

ΠΕΡῚ ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΤΟΥ’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ'. 

Δ'μφιλος: ᾿Αλεξανδρεὺς γραμματικὸς ᾿Αρίσάρχειος, ἔγραψε 

λωμῶνα᾽ ἔστι δὲ ποικίλων περιοχή" πεοὶ γλωοτῶν, ἣτοι 
λέ- 



:3 δο Γ] 

λέξεων βιβλίᾳ οέ, ἔςι δὲ ἐπὸ τὸ ἔ ςοιχείθ ἕως τὸ ὠ" τὰ γὸ 
( Φ Ι Φ ΄ ᾿ Ἶ ᾿ ᾿ ͵ 

ἀπο τὸ ὁ μέχρι τὃ δ΄. Ζωπυδίων ἐπεποιήκει. εἰς τὰ ΝΗικαάγδρα 
7 { ᾿ ἥχᾳ ) Α ", 

ἀνεξήγητα . ἃ τὰ χαλύμῆυα ᾿Οχικά" τέχνίω χρατικίωα) .. ἡ ἀνλα 

πλεῖσα γραμματικά. (ἢ τος 8 

ΠΕΡῚ ΠΩΛΙΏΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

[9 λίω γραριματικὸς » ἔγραψε τοερὶ Ἵ «δαὶ γράμμα ἁμαρ- 
ΤΑΧΟΡΤΩΥ . 

ΠΕΡΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

ΓΠΤολεμαῖος ᾿Αλεξανδρδις γραμματικὸς , ὃς ἐπεκαλεῖτο 1Π0)- 
δαδίων. ιἱὸς δὲ ἣν Οροάνδρε. μαϑητὶς ᾿Αρμσάρχϑ. ἔγραψε 

᾿"Ομηερικῶν ὑποδειγμάτων βιξς λία ς΄ «ρὲ τὸ Ὁ μηριχ χαρακο 
ρος" “Ὡρὸς Νεοϑαλίδίω πεοὶ Ἀέξεω:" πεοὶ τὸ παρ Ὁ μήρῳ 
Ὅυτιδος" πεεὶ ᾿Αςεροπαία τὸ παρ Ὁμήρω μνημονδυομῆνν " καὶ 
ἕτερα. ᾧ ἕτερος Πτολεμαῖος γραμματικὸς, ὃ Ἐπιϑέτης κληθεὶς, 
διόξι εἵπετο τῷ ᾿Αρισάρχω. διηκηχκόε: δὲ ἙΝ λανίχε τὸ γράμμα- 
τικδ ὁ δὲ, ᾿Αγαϑοχλέθς" ὁ 5᾽, Ζίωοδότε τῷ ᾿Ἔφεσίε. ἔγρα- 
Ψψε δα ΤῬὍ παρ Ὁμήρῳ πληγῶν ὡπόμνημα εἰς Ἰὴν ᾿Οδύοξεταν, 
ἃ ἄνλος γραμματικὸς [᾿τολεμαλος ὁ ̓ Αριστονίκῃ τὸ γραμμα- 
τικὰ πατὴρ. καὶ αὐτὸς γραμματικὸς. ἄμφω ἐπεδείχνιωτο οὖ 'Ῥώ- 
μῃ- τὰ ὁμοίω: εἰρημένα, τοῖς τραγιιχοὶς. ἔγραψε περὶ ΦΨ3 ς ταὶ 
ἦν ποιητῶν ζένως ἱσοραμένων" πεοὶ Μυσῶν καὶ ΝΝηρηΐδων. κὶ ἔτες 
ρος ᾿Αλεξανδρεὺς, γραμματικὸς τα ἀυτὺς9. ὁ τὸ Ἡφαις ίωνος., γὲ- 
γονως ἐπί τε ᾿Αδριανᾶ, ᾧ Τραΐανδ δὌ αἀυτοχρατόρων , «ροσαγο- 
ρδυϑεὶς δὲ Χέννος. ἔγραψε: περὶ παραδόξε ἱποοίας" σφίγγα" 
δράμα δέ ὅδιν ἱπτορικόν᾽ οἰνθόμηρον ἔςι δὲ ποίησις ῥα ψωδιὼν κδ΄. 
"» πέμπτος γραμματικὸς Πτολεμαῖθ., ὁ ̓ Ασχαλωνήτης. ὃς ἐποό- 
δευσεν ὧν Ῥώμη. ἔγραψε «ροσωδίῳ Ὁμηρικήν" περὶ. Ἕ Ννηνισ'- 
δ, ἤτοι ὀρϑοεπίας βιβλία τέ " πεοὶ μέτρων" πεοὶ τῆς ὧν Ὁ- 
δυοτεία ᾿Αφιστίρχϑ διορθωσεως" πεθλ διαφορὰς λέξεων" γα ἕτερα 
γραμματικώ. 

ΦΙΛΟΙΣΟΦΟΙ. 

ΠΕΡῚ ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΤΗΣ ΦΙΔΟΣΟΦΟΥ. 

ΤΟΝ ᾿Επιδαυοία φιλόσοφος καὶ ἱσορική " θυγνίτιρ ΣΞωτιρίδυ. 
ἔγραψεν ἱστορικὰ ὡπομνιήματα ἐν βιβλίοις Ἅγ ἐπιτομὴν 

ΤᾺ 
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ὙΜ Κησίς ὦ βιβλίοι; Γ΄ ἐπιτομοὶς. ἱπσοριῶν τε ᾧ ἑτέρων 3: 
βλίων παμτλείτας" πεοὶ ἀμφισβητήσεων" περὶ ἀφροδισίων, χα) 
ἄνλων πολλῶν. τὶγὲς “δὲ πόντος ταῦτα εἰς τὸν αὐτὴς πατέρα. ἀνα- 

φέρωσιν "ὦ οἷς ᾧ Διονύσιος ὦ Ἰὴ λ΄ τὴς μυστικῆς ἱξορία᾽ ὡς 
δὲ ἕτεροι, εἰς Σωχρατέδαν τὸν ἄνδρα αὐή]ῆς. 

ΠΕΡῚ ΠΑΜΦΙΛΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΦΙΛΌΣΟΦΟΥ. 

᾿ Αἰμφιλος. ᾿Α μφισολέτηςς ἢ Σιχυωγιὸς) ἢ Νικοπολίτης φιλό- 
ΟΝ σοῷος, ὁ ἐπικληθεὶς φιλοπράγματος, ἔγραψεν ἐϊκόνας ἈὉ 

στοίχ ετῸν “. τέχνἰ». γυραμιματικῆν" περὶ γραφικῆς. καὶ ζωγράφων 
2 ᾽ ᾿ Ἂ ἐνδόξων" γεωργικὰ βιβλία γ'. 

ΠΕΡῚ ΠΑΝΑΙΤΙΌΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ὑ ΤΑναΐτως 'Ῥόδιος, ὁ τορεδ᾽ βύτιος φιλόσοφος" ὃ πολὺς οὖ φι- 
Ξ, Ε λοσόφοι; λύγος. φέρετχι ἀυτὸ βιβλία φιλόσοφα πλεῖςα. 

ἕτερος ΤΓαναίτιος οὖ γεώτερος . ἸΝ;καγόρα, Ῥόδιος καὶ ἀυτος" φι- 
λόσοφος σιτωϊκος.. Διογένη: γνώριμος, ὃς χαϑηγήσατο τὸ Σχι- 
πίωνος τὰ ἐπικληϑέντος ᾿Αφεικανδ᾽ μετὰ τὸν Μεγαλοπολίτίω 
Πολύβιον" ἐτελέυτησε δ᾽ ὦ ᾿Αϑήναις. ' 

ΠΕΡῚ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Δ΄ππος. ᾿Αλεξανδρεῦς φιλόσοφος. γεγονὼς ἣν Σ ρεσθ ὑτε- 
μον (ασιλέα Θεοδόσιον, ὅτε καὶ Θέων ὁ φιλόσοφος ἤκμαζεν, 

ὃ γράψας εἰς ὁ ΤΠιτολεμαία κανόνα. βιβλία δὲ ἀυτῦ, "χωρογρα- 
, ᾽ Νὴ δὲ τον ἀνὰ , ἢ ὀρ ΔῈ 9 

φία" οἰκαμδυική εἰς τὰ τεοσαρα βιβλία ὃ Πτλεμαί μεγάλης 
σιωτάξεως ᾿ὑσόμνημα" ποταμὲς τὲς ἐν Διβύῃ" ὀνειροκριτικοί.. 

ΠΈΡΙ ΠΑΡΜΕΝΙ ΔΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Δρμενίδης Τ]Ιύρητος,. ᾿ἘΛλεάτις Φιλόσοφος. μαϑητὶς γεγονὼς 
"Ξιενοφάνυς τὰ Κολοφωνίμ " ὡς 5᾽) Θεόφρα-Θ.. ᾿Αναξιμαν- 

δρῶ τὰ Μιλησίν. οὐτὰ 5) διάδοχοι ἐγένοντο ᾿Εμπεδοχλὴς τε ὁ 
φιλόσοφος ᾧ ἰαἼρός" καὶ Ζήνων ὁ ᾿Ελεάτης. ἔγρραψψε δὲ Φυσιολὸ- 
γέδυ δι ἐπῶν κα ἀγλαὰ τινὰ χαταλογάδίω, ὧν μέμνητω ΤΙλάτων. 

ΠΕΡῚ ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ν 
Ε Αὖλος φιλόσοφος 5 ἔγραψεν ἀστρολογίας ἐισαγωγίω , χοὶ 

ἀποτελεσιμα)ικά. 

Ζὲ ΓΈ: 
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ΠΕΡῚ ΠΕΡΙΑ'ΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ͂, 

ἶ {Ξοίανδρος Κυψένλϑ, ΚοοίνθιΘυ, ἢ ἑπτὰ σοφών. γεγονὼς ἈὉ 
᾿ », ε 3 ᾿ ᾿ 

τίω λή Ολυμπιάδα.. ἔγραψεν σοϑήκας εἰς τὸν ἀγϑρω- 
σινοὸν (ίον, ἔπη (. 

ΠΕΡῚ ΠΕΡΣΑΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

] [ρσαῖο; Κιτιέυς φιλόσοφος στωϊκός" ἐπεκλήθη δὲ χα) Δυ- 
οοϑεος. ἣν δὲ ἐπὶ ᾿Αντιγόνα τὸ Γονατὰ, ἐδ Δημητοίψ 

᾿ “- ὔ » « 

μιϑητῆς ἃ ϑρεστὸς Ζήνωνος τῷ φιλοσόφε .. ἔγραψεν ἱσορίδῳ. 

ΠΕΡῚ ΠΙΤΤΑΚΟΥ͂ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ͂. 

ΠΠ|ττολὸς Μιτυληναῖθ. ιἷὸς Καϊχ ᾧ Ὑρῥαδίῳ Θραχὸς., μὴη- 
 ΡΕΝΝ , - ΄ δὴ ν ,» ᾿) 

τρὸς ᾽ Δεσβίας. ὅτος γέγονε χὸ τὴν β΄ Ὀλυμτιάδα. 
Ἐς ὦ ἀυτὸς ΤΜ ἑπτὰ σοφὼν ὧν. ἔγραψε νόμες" καὶ τῇ μβ' 
Ὀλυμπιάδι Μέλαγχρον τὸν τύραννον Μιτυλήνης ἀναλε" ὦ Φρύ- 
γωγὰ «ρατηγοὸν ᾿Αϑηναίων πολιορκῶντα ὑσὲρ τὰ Σιγείς μονομα- 
χὼν ἀπέκτεινε. δικτύῳ περιβαλὼν ἀυτόν. γηραμὸς δὲ ἀναγκαζό- 
μἶνος στρατηγῶν ἔφη, ὡς “χαλεπὸν ἐσϑλον ἔμμεναι. τότε ἀποφ- 
ϑέγμα. καιρὸν γνῶθι. ἐποίησε δὲ ᾧ ἐλεγεῖα ἔπτη χ'" καὶ ὑπὲρ 
νόμων χαταιλογάδίω. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΠΛΑΎΡΤΩΝΟΣ: Ἷ 

71{λ ν Δείσωνθυ τὸ ᾿Αδιτοχλέες ὦ {Περικτιώνης . ἢ Τῖο-' 
τώνης τὸ γένος ἑλκύσης ἀπὸ Σόλωνος" ἐφιλοσόφησε «δαὶ 

Σωχράτει ἔτη χ΄. ἐἑισὶ δὲ ὃ! γνήσιοι αὐτῷ διάλογοι πάντες. νε΄" ὧν 
δι μδὲ φυσιολογικοί" ὃι δὲ ἡϑικοί" ὃν 5᾽, διαλεχήικοί ᾧ καὶ μὴ 
“ολιτικὴ διαιρεῖται εἰς βιξλίᾳ ἐ) δι δὲ νόμοι, εἰς ιβ΄ " τερατο- 
λογίαι δὲ λοιπαὶ θ΄. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ. 

77 λοὕταρχο: Νεσοοία, ᾿Αϑηναλος φιλόσοφος, διδάσιχαλ Θυ Σιν 
ολανδ τῷ οἡνομδία Φξηγητὰ ΤΙρόχλυ τὸ Λυκίᾳ), τῷ “γο- 

«ἀντος τὴς ὦν ᾿Αϑήναις Φφιλοτόφῃ ογολὴς " ὃ Μαδδνος διάδοχος. 
ἔγραψε πολ. καὶ ὁ Χαμρονεὺς τὴς Βοιωήίας ΤΠλύταρχίθο., ἐπὶ 
Τραϊανᾷ ὦ μικρόν τὶ «ορό;. μεταδὲς. δὲ ἀυτῴ Τραϊανὸς ὃ Τ᾽ 
ὐσάτων ἀξίας. «ροτέταξε μηδένα ὕ τ Ὁ Ἰλλυρίδα εἰργόντων᾽ 
παρὲξ τ᾿ἧς σὐτὰ γνώμης τι διακορώττεοσζ. ἔγραψε πονννά ὧν τὰ 
πσλιώ ἔχ, ἐυοίσκετκαι. ΠΕ. 
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ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ͂. 

Ϊ ΔΛωτῦνος ὁ ἐπιφανέςατος φιλόσοφος . ἀχϑστὴς ᾿Αμμωνίς τῷ 
φιλοσόφι.. ἀπάτρις μὴ φαίνεται. τινὲς δὲ Λυκοπολίτω 

φασὶν, ἀπὸ Λύκονος τὰ οὐ τῷ ΔΛυχοπολίτῃ νόμῳ ὁ ᾿Αἰγύπτε" 
ὁ γὸ πεολ τὸ αὐτὰ γένως διηγηήταοϑαΐ ποτε ἡϑέλητε τοὶς ἰδίοις 
μαϑηταῖς, ὅτε αἴδέ' ὃ πατοίδθΘ., ὡς δῆϑεν ὀιόμῆυΘ. “«ρὸς τὰ 
ἄνω αἰυτὴν ἊΣ δῈ ὧν ὅδι ΠΟορφύριΘ. ὁ φιλόσοφος, ὁ τὸν ἐκείνῃ 
σιωγράψας (ἴον, ᾧ ᾿ΕυτόχιΘ. ὁ τὰ ἐκείνῃ πάντα ἀποτομίσας 
αὐτῷ παρὴν γὰρ ὁ ᾿Ευττόχιος μέχρι τὴς τελδυτὴς τὰ ἀνδρός. 
γράφεται δὲ σοφώτατον γεγονένψα αὐτὸν, χὶ ἐν ταῖς σιωυσίαις 
φράσαι (ἦδ ἱκανώτατον, ὦ ἐυρεὴν καὶ νοῆται τὸ «τρότφορα διωκ- 
τώτατον - ᾧ ὅσον ἧκεν ἐς σωφροτυνίων ᾧ «ρᾳότητα καὶ τελείαν 
ἐπιείκειαν, ἐληλακέναλ᾽ ὦ πονλῶν ὀρφανὼν καὶ “χηρῶν κὑσερασπι- 
στὴν γπυέοζ. καὶ τῦτο ὅκ ΤὮ γεγοαμαένων ὀΐδαμεν 67: ποκλοὶ 
ἀνδρες καὶ γυωαῖκες ἀποθνήσχειν μένοντες ΦἊἝ ἐυγενετάτων, φέ- 
βοῶντες τὸ ἰυ7 τέκνα ἀῤῥενάώ τε καὶ ϑήλεα μἴ; τῆς ἄνλης ἐσίας, 
ἐχείνω παρέδοσαν . ὡς ἱερὼ τῶι καὶ ϑεέω φύλαχι., ᾧ χχϑαραὰν Σ 
Ψυχίω ἔχοντι, παρθενῶνα ᾧ σεμνεῖον Ὁ ὀϊκίδν ἐκεῖνα ἡγόμενοι" 
ὥςτε καὶ τὸν {{ὑϑιον περὶ ἀυτᾷ ποννά τινα ἀνελν. οὖ δὶς ᾧ εἰς 
τὸν τὸ Μίνωος καὶ ἹΡαδαμάνθυος χῶρον «-ϑαπτέμπει. ὦ μῖ, Πυ- 
ϑαγορα ᾧ Τιλάτωνος σιωδιχιτὰοϑταί φησι. σύντονος δὲ γέγονεν 
οὖ τῷ γράφειν καὶ πολύνυς 5 Οραχύς τὲ καὶ γοήμασι πλεονάζων ἢ 
λέξεσιν. ἐμμέμικται δ᾽ ὧν τοῖς συγγράμμασιν ἐχείνα, ,. καὶ τὰ 
στωϊκὰὶ δόγματα» καὶ τὰ περαπατητιχά" καὶ τοιδῆος ἣν πολυμαϑῆς, 
ὅτι ὁδὲν ἐκεῖνον Ἀέληθεν ὅτε γεωμεῆρικον., ὅτε ἀριϑιμητικον,, ἃ 
μηχανικον, ἐχ ὄπτικον. αὶ μυσιχόν τι Θεώρημα., ἀπ ἄχρι μὴν 
πονῶ ὑδὲν ἔγραψεν" μ᾽ ταῦτα δὲ πρὸς τὸ γράφειν τραπεὶς νδ' 
βιβλία ὀξέδωκεν " ἄτνα εἰς ἐξ ἐννεάδας ὁ [Πορφύριος ταχϑ εἰς 
α΄ ἐχκεένα μετὰ τὴν ἀποξίωτιν διῖλεν. ἀν ἐκ διδα ὅπως οὖ 
ἀχαρεῦ χρόνῳ ἐχ ὅτω ῥᾳδίως ἑυοίσχεται, τελευτῶντος δὲ τῷ 
ΤΙλωτα. ὦ Καμπανίᾳ , δράχων τις ὑπὸ τὴν κλινίω διῆλϑεν 
εὖ ἡ κατέχεντο " χαὶ εἰς ὁπτὴν οὐ τῷ τοίχω τυγχάνοσαν, ὑσέ- 
δυ. καὶ ὧν ταἀυῷ ἀφῆχε τὸ πνεῦμα. ἔτη γεέγονως ἕξ πρὸς τοῖς 
ἑξήχοντα." τὰ δευτέρα ἔτος τῆς Κλωυδίβ βασιλείας πληρομδίε. 
διέτοιψε δὲ ὧν Ῥώμῃ ἔπ κζ. 
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ΠΕΡῚ ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ ΤῸΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ολέμων, Φιλοστράτα» οἱ δὲ, Φιλοχράτυς, ᾿Αθηναῖος. φιλό- 
σοφθ»-. μαϑητὴς Ξενοχράτυς 1 ΤΓΙλάτωνος διαδόχμ" δ ἄυ-. 

τῦς. ἡγηστάμδοος ἡ ᾿Αχαδημίας. ἐγεγ ὄνεε δὲ σφόδρα! ἀσώτος,, ̓ ὅτω 
ἐφιλοσόφησε" κ πολλά. μὲν σιμεγράψατο ςιβλία, ἐδὲν δὲ ἀυτϑ. 
φέρεται. ἔχρμρε. δὲ Ὁμήρῳ τε Χϑὴ Σοφοκλεῖ, ὦ ἴσως ἔχ εἰν ἐκά--: 
τερον αὐτῶν σοφίας ἔλεγεν . ὡσε ἃ φάσχεν. Ὅμηρον. μὴν. Σοφο-. 
κλέα ἐπίκον. Σοφοκλέα δὲ Ὅμηρον τραγικόν. 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΛΗ͂ΤΘΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ: 

Οὐλλης. ᾿Αιγιεὺς, ἀπὸ ᾿Αηνὼν ὃ Ασίας" (χεῦτυι δὲ πλησίον: 
Μαγνησίας ῶ Σμῦρνης ) φιλόσοφος. ἔγραψε κ᾽ , ΦΟΙΧ ΕΟ" 

συμβολιχαὰ οὐ βιξ λίοις. β: οἰωροτ κοπικεὶ. ο. βιδλίαι ἡ: ἀδλθ-. 
μη]ικα. οὐ βιβλίοις (ἰ: ΙΝ ταν οὖ (ἰΟλίοις. β΄ " Κι) ἼΣ κα 
Ὅμηρον. οἰωνοτολίης" «ὐϑδὰ δ᾿ σου Τυῤῥηνοὺς μαντικῆς τ [ατρο-- 
συμβολιχά δὶ. διυχολάπτϑ᾽ ἱερθν ἀρ κατοικιδίων αἱ ϑηρεῦς ὶ 
τιχόν" συμπαϑιῶν ᾧ αντιπαϑεὼῶὼν αὗξδα κεραυνῶν “ὦ: τῆς: 

“--Ἑ 
αἀἰυτῶν. α-᾿δατηρήσεως" καὶ ἄδνα ἀῶ τόνε 

ἘΡΡΟ ΠΟΡΦΤσΣ 

Τ [Ο»φύιθ-. φιλότοφος Τύριος. ὃς χυφίως. ἐκαλεῖτο Οασιλεύξ:. 
ἔδοξε δὲ ὅτω μετακληϑθῆγαι . ἢ ἀπὸ τὸ βατιλέως ἘΡ τίω 

πορφύραν 5.ἢ ἃ εἶπὸ τὸ πορφυφίαν ὀνομάζεοζ ἼἸωὐ Τύς: τέχνίω.. 
ἰχυστὴς δὲ γέγονε τοπρῶτον Λογγ νε τὸ φιλοσόφν 5. εἴτα Πλω-. 
τίν" διδάσχαᾷκλος. δὲ Ἰαμβλίχϑ.. ἐπὶ ᾿Αὐυρηλιαν παρατείνας ἕως. 
Διοχλητιανᾶ. ἔγραψε βιβλία τλεέίσα φιλοσοφά ΤΕ Φ ῥητορικαὶς. 
ὼΦ γραμματικά" ΓΖ. σείων ὀνομάτων ἕν " ζ 2) ἀρχῶν ὩΣ αὐξε' 
ὕλης ς" πεοὶ ψυχὰς «ρὸς Βόηθον ἐ’ πεοὶ ἀσωμάτων" πεοὶ τῶ; 
μίαν ὥναμ τίω) Πλάτωνος ᾧ ᾿Αρμισοτελς αἵρεσιν ζ' περὶ α'ποχὴς 
ἐμψύχων ὃς τέθὶ τὰ γιῶὼσ: σιἀυτὺν δ΄" εἰς τὰ ἼἸελιαν τὸ Χαλ-. 
δας φιλοσόφυ ἱχοοίαν ὦ βιβλίοις. δ΄ πεοὶ τῆς Ὁ μηρα φιλοσο- 
φίας" γος, ᾿Αφισοπλίω. πεθὶ. τὸ εὖ τίω Ὑψυο ἰὼ ὐτελέχ,εεὴῳ ᾿ 
φιλολόγε ἧστος εἰας βιβλία ἐ-" περὶ μ Ἀ., Πίνδαρον τῷ: Νείλϑ: 
πηγῶν" περὶ τὴς ὧξ 'Ὃ μήρα. ὠφελείας ΥΩ βασιλέων, βιβλία ἔ' 
τὸς καλεμδύας έ φωνεὶς Ῥ ᾿Δεις οτί ος λογικῆς Ὡραγματείας: 

μεϑοδιχὺς εἰσαγωγάς" συμμίκτων ζητημάτων ζ εἰς τὸ Θυχυδίδε 
Φροοίμιον " «ρὸς ᾿Δειτστείδην ζ΄ εἰς τίωΣ Μινυχιχνὶ γέχγίω " ᾷ 

ἄνλα 



ἀἄκλα πονλά" ὁμοίως δὲ κὶ ὅχ ὀλίγα ἀςτολογικά" ὦ οἷς αὶ σιωμα-- 
γωγὴν ἰπρονομυμένων ω οιβλίοις τρισί " αὶ γραμματικὰς πο- 
εἴας" χ᾽ Χοισιαγῶν Λογὰς ιέ. 

ΠΕΡῚ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟῪΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΎ. 

[ΠΟ λό; ἐς ᾿Αταμεὺς ὧμ Συρίας." Χχ δέ τινας . Ῥόδιος " 
“ στωΐχος φιλόσοφος, ὃς ἐπεκλήϑη ἀθλητής. χολὴν δὺ ἔχεν 

ὦ Ῥόδω, διίδοχος γεγονως ᾧ μαϑητὴὶς [Πανωτία. ἦλθε δὲ ὦ 
εἰς Ῥωμΐω ἐπὶ Μάρκα Μαρχέννε.. ἔγκαψε ποΐλά. ᾧ ἕτεος ᾿Α- 
Ἄεξανδρδυς Φιλόσοφος, στωΐχος χῷ αυτός" μαϑϑ)ητὴς Ζήνωνος τῷ 
Κιτιέως : ἔγραψεν ἱσορίῳ 1 μῖΣ ΤΠολύξζιον οὖ βιβλίοις νβ΄. 
ἕως τὰ πολέμα τῷ Κυρηναχ ᾧ Πτλεμοαίμ " ὦ μελέτας ῥητο- 
ρακάς" εἰς Δημοοδένίυ ὑποθέσεις. ταῦτά τινες εἰς ἸΠοσειδως 
γον τὸν σοφιτὴν τὸν ᾿ΟἈβιοπολίτιην ἀναφέρεσιν. 

ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Οτάμων ᾿ΑΛλεξανδρεὺς φιλόσοφος; γεγονὼς ΡΟ ᾿Αυγότε ῷῶ 
μετ᾽ αὐτὸν " ἔγραψεν ὑπόμιημα, εἰς τὸ Πλάτωνος πο- 

Διτείδρι. 

ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΚΟΥ͂.- 

Ϊ Ρόδικο; Κεῖος. ὁ χαὴ ἀπὸ Κέω τ᾽ νήσε΄, πόλεως δὲ ἴυλ(: 
δος. Φιλοτοφο; Φυσιχὸς κα σοφιττής " σύγιχρονος, Δημοκοί-- 

τὸ τὸ ᾿Αβδηείτδ, κὶ ἔργ ἰ8᾽ μαθητὴς ἔτρωταγ ὅρα τὸ ᾿Αβδηδί- 
Τὰ. ῶ δ᾽ Αϑήνχις χωνειον πίων ἀπέθανεν ᾽ ὡς διαφθεέρων τὲς 
γέος. Φέρεται δὲ "ὶ διβλίον ΤΙροδίκα ἐπιγραφόμενον Ὥρα" ο ὧ; 

πεποίηκε τὺν Ἡμιχλέα τῇ ἀρετῇ ζὸ τῇ καχέᾳ, σμωτυγ᾽ χιάνοντοι ὰ 
τὰ καλέσας ἑχατέρας ἐπὶ το ἡ αὐτῶν" ὦ προτκλιναλ τῇ ἀρε- 
τῇ ἢ Ἡρακλέα καὶ τὰς ἐκείνης ἱδρῶτας πσροτιχοῖναλ Τ᾽ «ροσκαί-- 
ρων Σ χακίας ἡδονῶν. 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΚΛΟΥ. ΤΟΥ͂ ΣΤΟΙΓΚΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ῥόχλος Μανλωώτης ρ Κρλαζας,, φϑλόσοφο; Στωϊχος . ἔχράᾶ-- 
᾽ « ! Ὁ 4 ᾿ " 

Ψεν σόομνημα τ Διογ νὸς σοφισμάτων " χ Ὥρας ᾿Ἐπέκε-: 
βΟΝ. κἢ ἕτερος: Μωνδλώτης φιλόσοφος ᾽ στωϊχος ᾧ ἀυτός " ἔγιαψε 

ῳ Ἐτικέρν βιβλία δ΄. περὶ «σροιοίας βιξλίᾳ β΄. 
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ΠΕΡΙῚΣ ΠΡΟΚΛΟῪΥ ΤΟΥ ΛΔΥΚΤΙΟΥ͂. 

{ΠΡάλλο: ὁ Λύχιος, μαϑητῆς Συρμανᾷ" ἀκυστὴς δὲ ᾧ Τίλε- 
“Φ Ὁ , 2 ᾿ ’ 

τάρχ τὸ Νεςορία τῇ φιλοσόφῳ. ὦ ου]ὸς φιλόσοφο; Πλα- 
τωνικός. ἔγραψε πάνυ πονκκὰ φιλόσοφά τε ὦ γραμματικά" ὑσό- 

᾿ ᾿ .-Ὁ.ε φ ποὺ Ν ᾿ ω: ΄ γ, 

μνῆμα εἰς πάντα τὸ Ὁ μήρϑ᾽ ὑπόμνημα εἰς τὰ Ἡσιόδε ἔργα ὦ 
«τ ἧς λ θ; Διβ , Ί ὄρ ϑ . ᾿ Ν δύ ο 

ἡμέρας " «δι᾽ χρηστομαθίας . βιβλία δία." «οὶ ἀγωγῆς δύο 
Π ͵ ’ ᾽  ὑήην." 

εἰς τίω πολιτείαν ΠΆάτωνος βιβλία τέοσαρα" εἰς τία) Ὀρφέως 
ϑεολοχίαν" συμφωνίαν ᾿Ορφέως , [υϑαγόρα καὶ [Πλάτωνος «ὐξα' 
πὰ λόγια, βιβλία δέκα" «δὴ Μ᾽ παρ Ὁμήρῳ ϑ᾽εὼν " ἐπίχει- 

, τ΄ μὰ ἔον ᾿ Ν ἴω) βιίζᾺ ΟΡ Ύ»] δὲ λ Γ7} 

ργματα κα, Ἀρισιανὼν ιη τ μητρῳλκίω Διο ον ἐστὶ ὃὲ πέρα 
-Ὁ 7) ᾿,' " ᾿ ε Γ 

ϑεὼν Θεολογία. ἔγραψε καὶ πονκλαὰ ἀνα, ἄτερ ἔχ, ἐυοίσκετυ. 

ΠΕΡῚ ΠΤΟΔΕΜΑΓΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

[ [Τολεμαῖος ὁ Κλαύδιος - χρηματίσας Αὐλεξανδρεὺς φιλότο- 
Δ φος, γεγονὼς ἐπὶ ὮΜ σχρόνων Μάρχε τῇ (ατιλέως. ὅτος 

ἔγραψε μηχανικὰ βιβλία γ᾽ αἶρε φάσεως ᾧ ἐπισημασιὼν ἀς ἕ- 
ρων ἀπλανῶν βιβλία β΄" ἀἄτλωσιν ἐπιφανείας σφαίρας" χανόνά 
πορόχειρον" τὸν μέγαν ἀτρόνομον . ἤτοι σιωταξιν" κὶὶ ἀδκκ. ἐπεὶ 
δὲ εἰς δ ΥΜ ΤΡτολεμαίων προτηγορίδν κατηντήσα μῖυ. φέρε ὦ τίω 
δξ ἀρχῆς τὰ γένος ἀυτὼν χαταγωγμήν τε ὦ διαδοχὴν παρεκβατι- 
χωτερὸν πὼς διεξέλθωμεν" Ἡρακλεῖδαι γὸ καὶ ἀυτοί. Σάτυρος τὰς 
Τὰ ᾿Αλεζανδρέων δήμες ἱτορῶν, ἀρξάμενος οἐἶπο Φιλοπάτορος τὸ 
ὦ Πητλεμαΐ Ὡροσαγορδυϑέντος, τότε μηνύει Διόνυσον ἀρχῇ) ἔ- 
τὴν γεγονέναλ᾽ διὸ ᾧ φυλὴν ὁ Πτολεμαῖος τορώτὴν κατέστησε 
Διονυσίδν. Ἀέγε: ἕν ὁ Σάτυρος ὅτως " Διονύτε ᾧ ᾿ΔΆϑαίας τὴς 
Θεςίς γελδυηοῦ Δηϊάνειραν" ὃ δὲ ᾧ Ἡραχλέος τὸ Διὸς, Ὕα- 
λον» τὸ δὲ, Κλεσδοιμον" τῷ δὲ, ᾿Δεοιστίμαχον" τῇ δὲ, Τήμε- 
γον" τῷ 3..0 Κεστον τὸ 5. Μαρωνα" τὸ 5᾽. Θέστιονγ" τὸ 5.0 
᾿Αχούν" τῇ! 5), ᾿ΑΔεμςομίδον" τῷ δὲ. Καρανόν" τὸ 5᾽. Κοινόν" 
ο9 ᾿ ᾿ παν ΤΑ ΟΝ ἢ ἐδ ΠΡ ἤ ἈΣΥ 

τὸ δὲ 9 Τυφίμμαν᾿ τὰ; ἃ. ΑἌχεταν" τὸ 5. Α αὐνταν " τὸ δ» 
Βοχρον" τὸ δὲ. Μελέαγρον" τῷ 5.» Δρσινόΐω - ὃ 5. ὦ Λάγϑ, 
[Πτολεμαῖον ἃ καὶ Σωτῆρα" τῷ 5. καὶ Βερογίχης, ΠΛὋΟᾺ᾽ΜΛεμαῖΐον τὸν 
Φιλάδελφον" τῷ δὲ, καὶ ᾿Αρσινόης, , [΄τολεμαὴῆον τὸν ᾿Ευεργέτην “ 
τὸ 5᾽, ᾧ Βερονίχης ᾧ μέγα τῇ ὡὐ Κυρήνῃ (ασιλέυταντος., [Πτὸ- 
Ἄεμλον τὸν Φιλάδελφον. καὶ μὴ! ὃν πρὸς ΦΔιόντον τοὺς ὦ ᾽᾿Δλε- 
ὥανδρειᾳ βασιλέυτασι συγγένεια 5 ὅτ᾽ περιέχε:. ἡ δὲ τὴς Πτο- 
λεμχίων βασιλείας ἀρχὴ τοιδτοτρότω: ὁ ΄ὡρόξ τιν ἐδη θα 



πε 367 
Δαρεῖον ἐβασίλδυτεν ᾿Αρτχβάνης μῆνας ἑπτά" μ᾽ δὲ ᾿Αρτχβά- 
νίω.. ἐξασίλδυσεν ᾿Αρταξέρξης ὃ μαχρόχειρ ἔτος τευσαραχοσ τῸν 
“ρῶτον" ἐφ᾽ ὃ Σοφοχλῆς καὶ Ἡράχλωτος 7 τὴ ΡΣ ΣΤ ΩΣ χσ) 
ΓΠυϑαγόρας, ἃ Θεχυὸἰδηςς ᾧ ᾿Ευριπίδης, ᾧ Ἡρόδο]ος. ὦ ᾽Εκμ- 
πεδοχλὴς, ἃ Διοδυης. καὶ Ζήνων. ᾧ Φερεχύδης . καὶ ̓ Αδίταρχος. 
ὦ Ἱπποχράτης. ὦ [Παρμενίδης, καὶ Πλάτων. ὦ ᾿Αριςοτέλης. ἃ 
Δυημοοϑένης, κατὰ τινας, ἐγγνωδίάζοντο, ᾧ Σωκράτης, ὡς φαυλίσας 
τὸς νόμος τ ἙΝλήνων, ϑανατῦτοι, κώνειον πίων, οὐ τῷ δεσμω- 
τηδίῳ. μὲ) δ᾽ ᾿Αρταξέρξίω., ἐβασίλδυτεν ἄνλος ᾿Αρταξέρξης, χαὴ 
οἱ χαϑεξὴς ἕως Δαρεία ᾿Αλσάμπ' ὃν ᾿Αλέξανδρος ὃ ΤὌὮ Μακχε- 
δύνων βασιλεὺς . ἔχτον ἄγων ἔτος ἢ βασιλείας, χαρωσάμδοος, 
καθεῖλε ὁ ΤΠρσὼν βασιλείαν διαρχέσασαν ἀπὸ Κύρε μέχρι Δα- 
ρείβ ἔτη σλ΄. ὃ δὲ ΤἹ Μαχεδόνων βασιλείας καταογόσης ἀπὸ 
Κραναξ ἕως ᾿Αλεξάνδρν., ἔτη Φιή,» καὶ τύτῃ τελευτήσαντος οὐ Βα- 
βυλῶνι, διαιρένται Ὁ (ασιλείδν οἱ παῖδες ἀυτὸ κὶ μεγιτάνες. ὃ 
80 Μαχεδονίας Φίλιππος ἐβασίλόυτε, ὃ 5) ᾿Ασίας πάσης, ᾽Α»- 
τίγονος ἐκράτησε"  ὅ᾽ Συδίας καὶ Βαβυλωνίας καὶ [Παλαις ἰνης 
Σέλδυκος ἐβασίλευσεν ὁ Νιχάνωρ᾽ ὃς ᾧ πόλεως χτίσας δύο εἰς 
τὰ μέρη Κιλιχίας, ᾧ ἀδλίο» οὖ Συσίᾳ, ὁ μὴ Σελεύχιαν ωὡνό- 
μασε, τω 5) ᾿Αντιόχ εἰαν ἢ δὲ Λαοδίκειαν εἰς τὸ ἑαωτὰ ὄνομα 
"ἡ τὸ ἀυτῷ ιἱδ ᾿Αντιόχῃ, ὦ τὴς ϑυγατρὸς Λχοδιχίας. χαὶ δὶ 

. Ὁ“ Υ 7 ες; 5 “ξὸ ἢ Π 

μδὺ τὺς Συείας (ασιλέυσαντες μὶ,), ᾿Αλέξανδρον. ὅτοι εἰσι᾿ μὶΣ 
Σέλδυκον τὸν Νιχάνορα . ᾿Αντίοχος ὃ ιἷος αὐτὸ ὁ ἐπικληϑεὲς 
Σωτήρ᾽ ᾿Αντίοχος ὁ γνόϑο:" Σέλευκος ὁ Κανλήνικος " ̓Αλέξανδρος, 
᾿Αντίοχος, Σέλδυκος ὃ Φιλοπάτωρ᾽ ᾿Αντίοχος ὃ ᾿Επιφανής" ᾿Α»- 
τίοχος ὃ ᾿Ευπάτωρ᾽ Δημήτεμος" Σέλευχο:" ᾿Αλέξανδρος ὁ τῇ Βα- 
λά’ Δημήτειος ὃ Νικάνωρ “ ᾿Αντίοχος" Τρύφων" [᾿τολεμαῆος " 
᾿Αντίοχος ὁ Σιδέτης" Δημήτριος" ᾿Αντίοχος ὁ γρυπός" ᾿Αντίο- 

« Γ ͵ ε Ὁ Ν Ῥ. τ ογ ΕΥ ͵ ε τ 

χοὸς ὁ Κυζιχινός " Σελδυχὸς ὁ τὸ Γρυπδ" ἐφ᾽ καὶ ἡ ΑνἽιοχ ετὰ υτὸ 

Ῥωμαίων ἥλω, καὶ ἡ ὃ Συοίας ἀρχὴ κατελύθη, διαρχέσασα ξτὴ 
σύ. ὃ 5, ᾿Αγγύπτα, ΤΙτολεμαῖος ἐβασίλδυσεν ὁ ΔΛάγπ' ᾧ οἱ 
χαϑεξὴς ΤΙτολεμαῖΐοι, ἕως ΚἈεοπάτρα ϑυγατρὸς Διρνύσψ. οἱ 
δὲ ὃ ᾿Αηνύπτε βατσιλδύσαντες μετὰ ᾿Αλέξανδρον, εἰσὶν οἶδε" 
ΤΙτολεμαῖος ὁ Δάγβ' ἐφ᾽ ὃ Μενανδροὲς ὁ χωμῳδοποιὸς ἐγνωθί- 
ζετο ἃ Θεόφραστος ὁ φιλόσοφος" Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος" 
ἐφ᾽ ὃ οἱ ἐβέομήκοντα Ἑ(ραίων σοφοὶ τὸν γόμον ἡρμήνδυταν " 
Τ' τολεμαῖος ὁ ᾿Ευεργέτης" Πτολεμυῖος ὁ Φιλάδελφος, ὁ ιἷὸς ἀυ- 
τὸ ['τολεμλος ὁ Φιλοπάτωρ᾽ Πτλεμαλος ὁ ᾿Επιφανῆς᾽ [Πτὸ- 

λε- 



“Α 

΄ δ 

Ἀεμαος ὁ Φιλομήτωρ᾽ ΤΙ]οΆεμυΐος ὁ ἜἘυεργέτις “" ΤΙτολεμαῖος 
ὁ ἜΝ [ττολεμαῖος ὁ ᾿Αλέξανδρος" Πτολεμαῖος ὦ ἀδελφος αλ)- 

Πτλεμαῖος ὁ Διόνυσος" ΚἈεοπάτρα ἡ τῦϊε ϑυγάτιρ,. ἣν 
κυρίως ἀνελὼν ὦ ἔτει κδ΄ τῆς ἑαυτὰ βασιλείας, ἐκράτησε 
Ζ ᾿Αηύπτα. χαϑελων ἃ ξασιλείῳ ΤΜ ἱ πολεμίων διαναανς 
σὰν ἔτη σή. ο 

ΤΙΕΡῚ τἩἩΤΠΥΘΆΑΡΘΦΨΌΟΥ-: 

7 [Ὑϑαγόρας Σάμιος : φιλόσοφος" πολδευϑ εἰς παρὰ Χαλδαίοις 
Ἀ Αἰγυπτίοις. ἣν» δὲ ἐπὶ ᾿Αρταξέρξε τὰ Μακρόχ εηρος, ὡς 

“ροείρητοι. Ἐγφαννε δύο μόνον βιβλίᾳ.. ἀτερ εἰσὶ ταῦτα" παι- 
δόυ]ικον" πολιτικόν" τὸ ὅ᾽ φερόμδοον τρίτον. , ὡς Πυθαγόρα, Δύ- 
σιδὸς ὅδι τὸ Ταραντίνα μαθητὃ ἀυΊὲ γενομῆία. τινὲς 5. ἀνατιθέασιν 
αὐτῷ γα τὰ χρυσὰ ἔπση" μαϑηταὶ 5 αὐτῷ ἦσαν διάφοροι" δ ὧν οἱ 
μὴν ἢ, ἦσαν πεϑὶ θεωδίαν κατα γνόμδωοι, οἶπερ ἐκαλὅντο σεβαστικοί: 
οἱ 5᾽ περὶ τὰ ἀνϑρώτινα ὀΐπερ ἐχαλῆντο πολιτικοί᾽ οἱ 5 περὶ 
τὸ μα ϑήματκ » τὰ γεωμετρικὰ , ῷ ἰσιτρονομιχὰ 5. τ ἢ ἐχαλλϑντο 
μαϑηματιλοί. τϑτων οἱ ιδ0 ἰυτῷ συγγενόμδνοι τῷ Γυϑαγόρᾳ : 
ἐκαλδντο Πυϑαγοριχοί" ὁι 5) τύτων μαθηταὶ ἔ πυϑαγόξειοι" δι 
3 ἄνλως ἔξω ζητηταιὶ, πυθαγοοιστίι. ὅ' ὅτοι πάντες δ, αἰνιγμάτων 
τὸ τῆς φιλοσοφίας ἐμάνϑανον δόγματα" ᾿ μῷ ΤᾺ ἄλλων χα) 
τῦτο τὸ σλνιγ μα παρεδί ἴδοτο ; κυάμιυς μὴ ἐοδ ίειν" τοτές- μὴ προ- 
διδόντος τὺ δίχαμον; δωροδοκεῖοῦζ χρήμασιν" οἱ γὸ ᾿Αϑηναῖοι πά- 
λα! δικασταὶ Ἶ ἀντὶ ψήφων. κυάμοις ἐχρῶντο ῃ Ὥγος κα τοίχοισιν. 
ὦ τοὺς δικαττηδίοι:. φησὶν ὃν ὧν ΤΜ χυάώμων ὧν τῇ ἰ δικασις 
τρί μὴ ἐϑίεν. 

ΠΕΡΙ ΠΤ ῬΡΌΟΩΝΘΣΣ: δν τὸ 

Τ Υῤῥων Πλεσάρχϑ; Ἠλεῦος φιλόσοφος" ὃς ἣν ἐπὶ Φιλίππε 
τὸ Μακεδόνος Πα τς Ἷ ῥά Ὀλυμτιάδα ; τ ἐπέκεινα. ὃὅτος 

“Ὡρότερον δ) ὃν ζώγῥαφος, ὕτερον δὲ ὠρμήσεν ἐπὶ φιλοσοφίδῳ - 
ΩΝ διήκεσε Βρύσωνος τῷ Κλεωομάχϑ μαϑητῶ" εἶτα ᾿Αλεξώνδρε 
τὸ Μητροδώςυ μαϑητὰὴ δ Χίε. ὦ ἔπειθ. ΤΙῸύρῥων Φλιάσιος 9 Το 
μάρχε ποὺς, μαϑητὴς Τίμωνος φιλοτόφε. 



3 ὅῳ 

Νουα 
ὍΕΡΙ ΤΗΣ ῬΕΑΙΑ͂Σ, ΚΑῚ ΤΩ͂Ν ΚΟΡΥΒΆΝΤΩΝ.Ο ΚΑΊ ΤΩΝ 

ἘΚΤΟΜΩ͂Ν ΤΩΝ ΦΡΥΓΩ͂Ν. 

Εὰ γιωὴ Κρόνμ μυϑέυεται", ὃς. ἄτερ ἔτικτεν αὐ τὴ παιδία; 
Ῥ λαμ( νων κατεπινε᾽ "ἃ ὅτως ἐπὶ ποδλὼν τῦτα γενορῆδε . ἄ- 
σεχνος ἔμενεν ὶ Ῥέα. ὅτε ὧν ἐγέννησε τὸν Δίῳ, ἡ Ῥέχκ . φοβᾷᾳ- 
ιϑύη μήπως ἃ τὸ βρέφος τῶτο χὰ τα πο εν ἀπόληται. λίθον μδὲ 
ἱσταργανωσασα Ν δέδωχε τῷ Κρόνω ὡς βρέφΘ. καταπιεῖν " τὸν δὲ 
Δία ὑσερέϑ εἰ ον τῇ Κρήτη, ὦ παρέςαζε τῷ βρέφεν τὕὅτω τὰς 
Κορύβαντας καὶ τὸς Κυρῆτας. ̓  ὀρχ εοὶ ὦ κχιροτεῖν καὶ χτυπεῖν τὰ 
ὅπλα αὐτῶν. ᾧ γἡνέοχ τινὰ ἔχον τὸν διυνάμϑιον ὑσοβλέπειν ᾧ 
παραάχρϑειν τὸν ὅκ τὸ κλοῦϑμδ πὲ παιδίῳ ἤχον " ἵνα μὴ μαθὼν 
ὃ Κρόνος, ποσὰ κρύπτεται τὸ παλδίον, τῶτο λαξων καταπίῃ. ἐϑνος; 
5.) ὅτοι ὁ, Κορύβαντες βαχχικὸν χὸ μανικὸν " «δα τὸ κρύβειν Σ 
Δία. Κρύβαντες, Φ πλεονασιμὼ τὸ 0. Κορύβαντες. 1) ὃν Ῥέᾳ ὧὖ 
ἢ Φρυγίᾳ ἐγένοντο τελεταί τινες" κα οἱ τελϑρδυοι ὀἶξισάμδυοι ὁ ἑαω- 
τῶν, κατέτεμινον ἑαυτὰς ὑσὸ ξΣιφὼν . μὴ αἰοδ᾽ανόμδυοι ὅτι ἑαυτὰς 
τέμνεσι" ὦ «αὐλοὶ δέ τινες ἤυλϑν κατα ϑέλγοοντες ἐὐυτὰς. ἐ πα- 
Ρεγεέροντες ψορος τίω ἐκτομήν. ἀἄχοι δὲ τὸ παρόντος , τινὲς πδδα' 
τὸ ὀρεινὰ Ἃ Καείας ᾿ Ἔν ληνες ἀλόγις οἱ . κατατεμνεσιν ἑαυτὲς τῷ 
πάλαι ἤθει. φασὶ δὲ τίω Ῥέαν; ἀ Κυβέλίω, αὖἔοα τὰ Κύβε- 
λα ὁρη΄ ὁρεία γὸ Θεός διὸ χ χα) ἐποχεῖται Ἀεόντων ζεύγει. 

Καὶ ἀἄΐλως αὗδὲ ἀυτῆς ἢ Ῥέας ἘΤΩΣ «οὐ ϑαδεδομέννω ῥὶ ῥύσιν εἰ- 
δοτοισμένης ᾿ εἰκότως ἤδη Ξ Σ ΔΜ ὄμβρων αὐτίαν ἀγατιϑέασιν 
ἰυτὴ. ὅτι ὡς ἐπιτοπολὺ, λα, βῥοντῶν καὶ ἐσιαπὼν συμβαΐνει γί- 
γε ς" τὸ ταύτην ταρεισάγεσι τύρι πάνοις ὦ χυμβάλοις, ὦ χερωω- 
γοῖς . ἢ ἐς Δ αδηφολέεως χάίρασαν. ἐπεὶ δὲ ἄνωθεν ὄμβροι κατὰ» 
κεράσασι » ποῖλαλχ δὲ ᾿ὶ ἀπὸ τ ὁρῶν χατερχόμὝυο! φαίνοντκε., 
ρῶτον (δὸ τίω "Ιδίω ἐπωνόμασαν ἀυτὴ μετέωρον ΕΡΩΝ ὦ ὃ 
μακρόϑεν ὕξιν ἰδεῖν, ὁρείαν αὐτὴν “ροσαγορέυοντες τ" 7. ν- 
γυλότατχ ΤᾺ ὦ τοὺς ὄρεσι γινομένω» ζώων» τὲς λέοντας ὑπ᾽ αὦ- 

Ἵ τῆς ταρεισάγθσι" τάχα ἐπεὶ καὶ ὧν χειμῶνες ἀγεμωπὸν τι ἔχύσι. 
πυργωτὸν δὲ περίκειται στέφανον, ἥτοι διὰ τὸ χατ᾽ ἐρχ ἰς ἐπὶ τ 
ὁρῶν τί ὃ εοῦζ τὸς πόλεις ὀχυρωτάτῃ ἕνεκεν, ἢ ἐπεὶ ἀρχηγὸς ὅδ: 

Ὥρῳτὴς ἃ ἀρχεϊύπε ἐσίας τῷ κόσιαμ. καρδῆῳ δ᾽ ἀνατιϑέατιν 
Δ δ αλ)- 
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ὡυτῇ., παειστάντες ὅτ! ἀιτία ὃ ζωογονίας ἄυτη ἐγένετο. κ᾿ τῦτ 
δὲ ὦ ἄλλες τινὰς τύπος “ἰδὲ τὸ σῆϑος αυτῆς πεξιτιδέασινν ὡς 
᾽ .} ὄντων ποιχιλίας . ἃ χπαντὺς χρώματος αὐ τὴς γεγονυίας. 
ἔοιχε δὲ ἢ αὐυτὴ ᾧ ἡ «δ᾽ Σύροις. ̓ Αρταγὰ τῷ ̓ ἣν διὰ τὸ πε- 
δας ερὰς ὦ ἰχϑύος ἀπέχεοϑαι τιμῶσι" σημόλνοντες ὅτι τὰ μάλι- 
στὰ δηλὲν τα τί) ὃ ἐσίας αἵρεσιν ἀρ ὦ ὕδωρ ὅς], Φρυγία δ᾽ 
ἰδίως ̓  εἰρῆτκι 9 διά τὸ ϑρησκέυεοσζ φ΄ῷυ τοῖς Φρυξὶν ἐξόχως" 
παῤ δὶς ὦ καὶ ΤΪ] Τ᾿ανγλὼν ἐπεπόλασε παρεδρίᾳ. τοίχ α τι τοιδτον 
ἐμφαίνασα . ὑποῖον ᾧ «. τοὶς Ἕλλησι χρή ὃ τὰ ᾿Ουρανᾷ 
ἐχτομὴῆς μυϑέυεται᾽" «Ὁρῶ τον εδὸ γὺ ὁ Κρόνος λέγεται κατοπἕνενν 
τὸ ὁκ ἢ Ῥέας αὐτῷ γιόμδις τέκνα. ἐΐληπτχι μὲ ἣν ὄτω πάνυ 
εἰκότως " ἐπειδὴ ὅσα ἂν γίνονται ἂν τὸν εἰρημένον τῆς κινήσεως 
λόγον. πάλιν ΧΤ τὸν ἀυτὺν ον περλῦδῳ ἀφανίζεται " ὦ ὁ Κρόνος 
3, τοιῶτίν ὅδ" δαπανᾶται. γὸ α΄ αὐτὸ τὰ δρόμενα " εἶτα τὴν 
Ῥέαν φασὶ, γδυνομένε ἀἰυτὴ τὰ Διος, λίθον ἀντ᾽ ἀυτῇ Φοσενεγ"- 
καὶν ἐσταργανωμένον τῷ Κρόνῳ » τῦτον εἰπῶσα τετοκέναι . κάκει- 
γῸ» μὲν καταποϑῆναι ὌΠ ἀυτῶ" τὸν δ Δία τραφέντα βασιλᾶ- 
σαι τὸ κόσμϑ. ὠταῦϑα ὃν ἄλλως εὐλησταὶ ἡ κα τὰ ποσις σιι- 
τέτακται γὸ ὁ μῦθος περὴ Ὺ Ἰὼ κόσμε ἡδυέσεω:, ὡ ᾧ τότε ἀνγε- 
τράφη ἡ διοιχᾶσα ἀυτὸὺν Φύσις » ἢ ἐπεχράτησεν. 5 ὅτ᾽ εἰς τὸ με- 
σαίτατον ἀυτῷ ὁ λίϑος ὃ ὅτῦς 9 ὃν καλδϑρμϑο γῆν» διονεὲ καταπα- 
θεὶς, ἐγκατεστιρίχ ϑη" ὁ γὸ ἀν ἄνλως συωέστη τιὲ ὄντα, ἐὶ μὴ 
ἐπὶ ϑεμελίῳ ταῦ τὰ ἐρείοϑη.» γινομένων ᾧ τρεφομιένων οὡτεῦθεν 
πάντων. 

ΠΕΡῚ ῬΗ ΣΟΥ. 

τ Ησος:. Χ (δὲ Ὅμηρον, ᾿ἪΙονέως ιἱὸς ἣν» Ἂν δὲ τὰς νεῶω- 
τέρας Στρύμονος το ἂν Θράκίω ποτα, κὶ ̓ Ευτέρπης Μέ- 

σης ιἷον. λέγεσι δὲ καὶ χρησμὸν ἀυ]ῷ ἀποχείοϑιαι » εἰ γεὲ ὦ» 
Τροίᾳ (οτανης φάγοιεν οἱ ἵπποι ἀυτὼ, καὶ τὰ ἐκῶσε πίοιεν ὕδα- 
τὸς ἀπρόσμαχον αὐτὸν ἐσεοῦζ. Εῤνδαρον δέ πῇ φασὶν ἡπορεῖν, : 
ὅτι μίαν ἡμέραν πολειδμ ὁ 'Ρῆσος μεγάλα κακὰ ἐνεδείξατο τοῖς 
᾿Αχμμοὶς. 

ΠΕΡῚ ῬΟΙΟΥΙ͂Σ. 

“- 

Οιὼ, Σ τχαφύλυ τὸ ὑϊδ Διονύσε Θυγάτηρ γίνεται, ῃ “ἐμίγη 
ὁ ᾿Απόνγγνων. γνὰς 5' ὁ Στάφυλος, βαλὼν εἰς λάρνακα, 

Ὡρὸς Ὁ ϑώλαοσαν ἀφῆκεν. ὀξελϑέσης δὲ τὴς Λάρναχος,, ἐπὶ 
Ἔυ- 



Ρ 371: 
"Ἔσβοιαν ὡἷδα' τι ἄντρον πολδα γυνὰ Ἀ, "Ανιον καλεῖ, δια τὸ 
εἰν ναι δι᾿ οὐὐτύν. τῦτον δὲ ὁ ᾿Απόνλων ἤνεγνχεν εἰς Δῆλον" 
ὃς Δωείπτοίω, γήμας. γεννὰ τὰς Ομνοτρόπυς, Ομ. Σπεέρμω ᾿ 
ἐ Ἐλαΐδα, αἷς Διόνυσος ἐχαδίσατο ὁπότε Οὕλοιντο δίνον » γέρο 
μαάτα, κὶ ἔλωον λαμξάνειν. 

ΤΡΑΜΜΑΤΊΙΚΟΓΙ. 

ΠΕΡῚ ῬΗΓΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Ρ Ηγῆνος γραμματικὸς), ἔγραψε τὸν λεγόμῆμον ΤΙολύμνονα. 

ΠΕΡῚ ῬΙΑΝΟΥ͂ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂,. 

Ιαγὸς. Κρὴς »ϑαμματιχὸς» ὧν τῆς Βήνης " πόλις 3. ἀυτὴ Κρή- 
τ. τενὲς εὴ Κεραίτίω" ἄΐλο ' ᾿Ιϑάχης τῆς Μεοσήνης. αἶυ- 

τίω ἱσόρησαν. γέγονε δ᾽ σύγχρονος ᾿Ερατοοῦ ένυς " ἔγραψεν ἔμ 
μέτρα ποιήματα, Ἡραχλωάδα ἐν (ζβλίοις δ΄. 

ἼΔΤΡΟ". 

ΠΕΡῚ ῬΟΎΦΟΥ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΎ,. 

Οὗφος: Ἔφέσιος ἰατρὸς, γεγονὼς ἐπὶ Τραϊανὅ σιὼ Κοήτων!. 
φέρεται αὐτῷ βιβλία πλαστα " δ ὧν γὼ ταῦτα “δα διχάτης, 

“πέντε περὶ διαήτης πλεόντων 5 ἕν ᾿. ἤτοι ἐφοδίων" Γ.2) τραωματιχῶν 
Φαρμμοίκων, ἔν" περὶ Τρουματισμὰ ἄρϑρων » ἕν. περὶ σύκων Ν ἕν" 
χερὶ ἀρχαίας ἑἰατειχῆς 5 ἕν" περὶ γώλακτος ἔν" περὶ δινα χὰ μέ- 
λιτὸς), ν᾿ περὶ ΜΝ τὰ ἀγϑιρώπε μορίων, δύο' περὶ ὀστῶν 9, ἕν. 

»: 
ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΣΑΛΜΩΝΕῺΣ.. ΚΑΙ ΤΩ͂Ν ἘΚ ΤΗ͂Σ 

ΒΥ̓ΡΣΗΣ ΒΡΟΝΤΩΝ. 

πΣ Αλμωνεῖρ, ᾿Αἰόλυ μἢὸ ἣν ιἷὸς ᾧ Δαοδίχης. ἀδελφὸς Δηϊος 
γέως. ἃ Κηφέως" βασιλόυς. ᾿ Θετταλῶν. ἧτος ἀσεβὴς εἰ 

τὰς ϑεὸς γενόμδοος : Ἐ τον ἥρμοφε βύρσας ξηράς τε χα 
σχληράς" ῷ λέβητας τινας μὴ; ἣν βυρσὼν κτυπῶν. ἤχὲες ἀπε- 
πέλεν μ χεῖράς τε (ατάζων καλομέγα; λαμπάδας. ἐμεγαλωλχρὰ 

Αδὰ 2 ΠΝ 



372 »" 
χαϑάπερ Ζεὺς ζροντὰν τε ᾧ ἀσράττει»» διὸ ὦ ὑντιβροντᾷν τε 

καὶ αἀγτοςράπτειν τῷ Διΐ ἐμυϑέυϑη, , ἕως σα. τῇ Διὸς χεραυνω- 

ϑεὶς ἀνηρέϑη ᾧ χατέλιπε Θυγ τέρα, ἀφήλιχκα ὀγόματι Τυρω΄. 

ἄυτη τραφεῖσα «δὸ τὸ ἰδίᾳ. ϑείθ Κηφέως, ἠράοϑη τῷ ἐγχω- 

μία ποταμὰ ᾿Ενιπέως. τότῳ δ᾽ τῷ ποταμῷ ἁὁμοιωϑ εἰς: ΤΠοσ'εἐδ ὧν.. 

σιωεγένετο ἀντὶ ᾿Ενιτέως τῇ Τυρῶ᾽ καὶ σιωέλαβε Πελίαν, χαὶ 

Νηλέα. “ είχε τὔτς ἐκύως, ἐμαμήϑη: δὲ ἄυτη απὸ Κοιϑέως, 

ἃ ὕσερον ἔτεχεν ἡ Τυρώ" τὸ μὴ) δοκεῖν. ἐκ Κοιϑέως: τὴ 5' 

ἐληϑεία,, ἐκ Ποσεδῶνος " ὕτερον ὅ᾽ καὶ ὁἘ ἀνδτὲ τὸ Κεοιϑέως 
79, Ὁ « Ι ᾿ -- Ὁ ᾿ [Ὶ 

ἐλ: παῖδας. Ὅμηρος υδότοι. ἐκ, ἰδὲ τοιδτὸν τὶ πεόά τὰ Σελ- 

μωνέως, ἀδλα ἀμύμονα, αὑτὸν χαΐλει. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ΣΑΡΔΑΝΑΠΑ'ΛΟΥ͂. 

ΞΘ ΤαΝος υἱὸς ᾿Αναχινδαράξῳ,,, (ασιλεὺς Νίγϑ.. Γϊερσικῆς 
χώρας" ὃς ὦ μιὰ ἡμέρα Ταρσὸν χα) ᾿Αγχιάλίω. ἐχτισεν 9. 

ἐχτράπελος τοὺς τρυφαῖς Φασὶ γὸ. ἀιρχρὼς, οὐτῦν καϑδλλωπ ζεοϑ 15. 
τοῖς τε ὀιχέιοις μὴ ὁρχοῦζ. 5 εἰ μὴ δύνόέχοις ᾧ κορῦις. πεπυρπος 

λυμῆθα. 5᾽ 12 δικϑ, ἔνδον ἐυρεϑ εἰς, ὠπέθανεν.. ᾿Απονλόδωρίθυ 5. 
ταῦτα φησιν ἐγγεχοάφϑαμ ἐπὶ τώ τάφω ἀυτὰ, ᾿Αοξυξλοις. γράμ- 

μάσι' Σαρδανάπαλος ᾿Δγαχινδαράξῳᾳ ποὺς. Ταρσόν τε ὦ ᾿Αγχία- 

λον ἐδειρεν ὦ ἡμέρᾳ μιὰ. πῖνε. ὄχευε 5. ὡς τάννα ἐδενός. ὕξιν 
ἄξια. ὁ δὲ ᾿ΕΝ λάνιχος ὧ» τοὶς ΠΕρσιχοὴς.,. δὺο φησὶ Σαρδαναπά- 

λᾶς γεγονέναι" εἰς τὸ αὐτὸ ΠΙρσὼν βασιλεὺς 5 ὃς. οὐ τρυφὴ δδ,- 

ζετο Ἴ. ἐυδαιμονίαν.. λέγε. 5. αἰδὴ τᾶ, ὅτι. ὦ μιὰ ἡμέρᾳ δύο 

πόλεις ἔχτισε τὸς Δυκίας,. Ταρσὸν καὶ Αγχιίλίω. ἣν δὲ δ. βίον 
τρυφηλὸς.., κα. τὸ εἴδος ἐχτράπελος. γἡ τὸ σχῆμα ἀνδλόκοτος " δι, 

λέγεσιν οὐ τῷ τύφῳ αὐτὸ ἐπιγεγράφθαι τῦτο τὸ ἐπίγραμμα" 
Ἔυ δεδαως ὅτι ϑυνητὸς ἔφυς. ὃν ϑυμον ἄεξες. 
Τερπόμῆυ. ϑαλίησι. ϑανόν], ὅτις ὄνησις, 
Καὶ γὗ ἐγὼ ατοδός εἰμι. Νίνᾳ μεγάλης βασιλέύων.. 
Ταῦτ᾽ ἔχω, ὁοσ᾽ ἔφαγον. καὶ ἐφύβεισα, ᾧ μεθ᾽ ἐρώτων. 
Τέρπν᾽ ἔπαθον" τὰ δὲ πονλα- καὶ ὀχθια χεῖνα λέλειπται. 
Ἡ δὲ σοφὴ βιότοιο παρυΐνεσις., ἐδέποτ᾽ ἐῷ λή " 
Κεχτίοϑω δ᾽ ὁ ϑέλων, σοφίης τὸν ἀπείρονῳ. πλϑτον... 

ΠΕΡῚ ΣΑΦΠΗΔΟΝΟΣ. 

πο ῥας ὅτω διὰ 12 Γλαάυχα ιεαλογεὶ ὁ [Πδιητῆς. Βελ-. 
ἰ ἊΝ ᾽ «- 

Ἀεροφόντυ παῖδες. "Ισανδρος,. καὶ Ἱππόλοχος, καὶ Λαοδάμενα" 557), ἅ 1 
τίς 
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. τὕτων ΠΡ κνῆρος: ι8) ἀνηρέθη μαχόμνος " Ἱππολόχν 3) χαΐς ὁ 
Ἐλαῦχος. Διχοδαμείῃ δὲ παρελέξατο Ζιρὰς ἢ ὃ δ᾽ ἔτεχεν ἀντίϑεον 
Σαρτηδόνα χρἈκοχορυτγν" ὥς αἰντανέψψιος ὁ Γλιωῦχο; τῷ Σαρ- 
πηδόνι" ὦ ὅτῳ εν ὁ ἸΠοιητής.. ὅλ δὲ ̓γεώτεροι ᾿Ευρωπης Φ Διος 
εἷον Σαρπηδόνα λέγοντες , ᾧ ἀδελφὸν αὐ τὸν ἐσορὅντες Μίνωος 5 
ἄνλον ἐχεῖνον Σαρπηδονα νεαλογεδαι παλαμοτερον 5 ὡς φασιν 6ἱ 
αἰχοιβέστεροι.« 

ΠΕΡῚ ΣΞΕΕΡΕΗΝ ΩΤ. 

ΝΕ ρῆνες». θυγατέρες )γ»εγ ὄγασι Τερψιχόρης Μέύσης., καὶ ̓Αχελφε, 
ποταμὃ μεταξὺ ῥέοντος Αἰτωλίας ᾧ Τρκανίας, 1 τ: Ἂμ: 

βρακίας . γὼ δὲ Νικοπόλεως" αἰτινες 5 χ, μὲν Ὅμηρον» δύο » 
"ἢ ἀνώνυμοι ἱσορδντομ" "ὦ δὲ τὸς ἀλλὲς ποιητὰς .. τρεῖς τ κὰ ὁνό- 
ματα αὐταὶς. [Παρϑενοπη; Λίγμεα, ὦ Δευχωσία" ἐν δέ τινὰς , 
πάλιν. Θελξιόπη ᾿ ἢ Θελξινοη" Μολπή " ᾿Αγλαόφωνος.. τῦϑα- 

πλέυσαντος ᾽ αὐτὰς τὸ ̓ Οδυστέως ; ἃ μὴ δελχϑέντος οἷς ἐμε- 
λωὸϑμ» 9. γιχηδασοι τὴ ἀϑυμίᾳ 5 κατέῤῥιψαν ἕχυτας εἰς Σ .- 
λαοσαν" ὦ ἀποπνιγ εἶσαι . ἀδλὴ ἀγλαχῇ ὠξεβράοϑησαν" ἊΣ ἢ 
[ἀρϑενόπη πρὸς τῇ Νιεαπόλε: τέδαπτοι». πόλεος Καμπανῶν δδαί- 
Μον!)9 κὶ ἐκεὶ τοσ τον τετίμηται.) ὡςε ΟΝ πόλιν χληϑῆναι ΠΙαρ- 
ϑενόπί. ἀΐλοι ὅ᾽ σὐδε ΤΙαρϑενόπης ὅτω Ἀέγσι  ἹΠαρϑενόπη 
πο λοῚς ἀνδράσιν ἐπι( ελδυϑθεῦσα , ῷ Τ παρϑενἤῃ Φυλάξασα:, 
Εἰ τος Μητιόχε τς πῶ ἐβαον ΕἾ αι χ: τοῖς. τε πιρή ἐίχας ἐτεμῆυ ». αἰχοτ- 
μἷδη ἑαωτὴς κατανψηφιζομδύηγ, καὶ εἰς Καμτανὸς ἐλθϑσα ὠχητε" καὶ 
τύχα. δι. ἢ τοια τί σιωφροσ᾽ ἑγίω ἐγενὴ. πῆ πονλὼν ἱγορο γα, 

ΠΕΡῚ ΣΕΜΕΙ ΛΗΣ.. 

ἽΣ Ἐμέλη» Κάδμε ἣν ϑυγάτηρ. τούτης ἡρίοδδη, ὁ Ζεὺς» καὶ συγ 
γίνεται αὐτῇ" ὦ συγλαβέσα, ἔχιν ἐξ ἀυτὰ τὸν Διόνυτον 

ἔγκυον. ἡ δὲ Ἥρα ζηλοτύσως φερομένη, χηματίζεται. «Ὡρόσω- 
πον τροφῇ ἐγγωσ μένης τῇ Σεμέλῃ » ὦ συμβελένετωι αὐτὴ τῇ 
Σεμέλῃ"» ὅτι δὲν αἰτῆσαι τὸν Δία συγνγ᾽ενέοϑ ιν ὥσπερ α.7.γ4.- 
γεται τὴ Ἥρᾳ. σπιυεγ ίνετο δ “Ζεὺς τῇ Ἥρᾳ μετο βροντῶν κἡ 
Μεραυνῶν. ταῦτα δὲ. σιωεβέλευσεν ἡ Ἥα τῇ Σεμέλῃ. » ἴνγὰ ἐρυ 
χρμένμ. τὰ Διὸς «μετὰ κεραυνῶν γὸς ἀυτὴν.. ὡς ϑνητὴ, κατὰ- 
φλεχ,δήσεται" ᾧ μηχέή]ι Ἐ ἔχειν τί ἀντίζηλον" ὃ δὴ χῳ γέγο- 
γε. ἢ Διὸς ἐλϑόντος Ὡρὸς τὴν Σεμέλίω.. ἥτητεν καὶ Σεμέλη 
τω ᾧ οὐτῇ͵ συγγενέσι ὡς τῇ Ἥρᾳ: ὦ συγγήνεται.. ᾧ κεραῦ» 

νπ- 



371 ὡ» 
γἄτχι 5 ὦ ἀτόνλυται" ᾧ τότε Ἀαβὼν» ὁ Ζευς τὸν Διόνυσον ἔμ: 
βρυον ὄντα. ἔῤῥαψψεν ἐγ τῷ αὐτῷ μηρῷ" ᾧ ὕτερον ἐν τῴ ἐζδόμωῳ 
μηνὶ ἔλϑων ὁ Ἑρμῆς, οναττύσσει τὸν μηρὸν τὰ Διὸς," καὶ γεν- 
γὰ]αι, ὡς φασιν, ὁ Διόνυσος" ὦ Ἀαμβάνε: αὐτὸν, ᾧ ἀποφέρεε 
εἰς Νύοσαν τὴς Θράχης" κἀκεὶ αὖϑῷ ΤῊ ἸΝυμφὼν γαλαχτοτρο- 
φεῖται. Σεμέλη δὲ ἥκεσε, «7.4. τὸ σέλας μένειν, ἤγδν Φρον- 
τίζεν" Ὁ γὰρ Δία, ὡς ἐΐρηται, ἡτήσατο μ; ἀστραπῶν καὶ βρον- 
τῶν συγγενέοδιι ἀυτὴ" ὃ γδυομδήα, 5 ὦ κεραυνωθ εἰσης 9. ἐσείοϑ᾽η. 
τὰ μέλη καὶ ἐγτεῦϑεν Σεμέλη. 

ΣΕΜΕΛΗΣ ΓΕΝΕΛΛΟΓΙΑ͂. 

ΠῚ τον ὧκ ὃ Δυμνὸς τῷ Βήλμ γεννᾷ: 
ἌΓΗΝΟΡΑ, 

ἃ χῷ ᾿Αργιόπης τὸ Νείλι ποηαμέ, 
ἙἜΤΡΩΠΗ., ΦΟΙ͂ΝΙΞ, ἸΣΑΙΉΗ͂,, ΜΕΛΔΙᾺΑ, ΚΑΔΜΟΣ, 

δ᾽ κα) ᾿Αρμονίαε,. 

ΣΕΜΕΛΗ:, ἘΝΩΣ, ᾽᾿ΔΕΆΔΥΤΗ͂, ᾿ΑΥΤΩΝΕΕ, 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΣΕΣΟΓΧΩΣΙΔΟΣ. 

ὩΣ Ἐσόγχωσι:, βασιλεὺς ἢ ᾿Αηνυπτίων μὶ; Ὥρον τὸν ᾿Ὀσί- 
᾿ βαδος ᾧ ᾿ἰΙσιδος παῦδα. ὅτος ὁῤμήσας, ᾿Ασίαν πᾶσαν κατε- 

σρέψατο, ὦ μέρη πλεῖσα τὴς ᾿Ευρώπης. Ἀέγϑσι δὲ καὶ ὡς ἐΐ' 
μέν τινὰς τῷ πολέμῳ καταςρέψενε, ςύλας ἀνίστη τὴς νίκης σύμε 
(ολα" εἰ δέ τινὰς ἄνευ πολέμμ “χειρώσαιτο,, γυωαικεῖον αἰδοῖον. 
“Ὡροτετίϑει ταὶς στήλως. «τὴς. σφὼν μαλακίας σημεῖον. χοσιμο- 
κρώτωρ δὲ γεγονως. ἠθέλησε γνῶναι τὲς ἀρχιλοτέρος Μ᾽ ἀνθρώ- 
τῶν" ᾧ τροφόν τινὰ γιλωττοτομήσας, ἀπέχλεισε μὦ βρέφυς. 
εὐξηδέντος Ὧν χαὶ βοῶντος βὲκ͵, ἤχϑσε. χαὴ ἔγνω ὃ βασιλεὺς 9. 
ὅτι ἀρχαλότεροι. ἦσαν ὁ! ΠΑΦΆᾺα, νες" παρ᾽ ἀυτοὺὴς χαὴ γὸ ὁ ἄρτος 
βὲκ λέγεται. 

ΠΈΡΙ" ΣΙΒΥΛΛΩ͂Ν ΚΑῚ ΒΑΚΙ ΔΩΝ., 

ἊΣ Ιβυλλαὶ τρῶς ἐγένοντο " ὧν αὶ μέν ὅδιν, ὡς Φιληῆτχς Φ 
᾿Εφέσιος διὰ τὴς ποιήσεως φητιν, ᾿Απόνλωνος ἀδελφη᾽ δεὺ- 

τέρα ὅ᾽. ἡ ᾿Ερυθραΐα " Ἴοΐτη 5... ἡ Σαρδιωνή" εἰ ᾧ ἄνλοι ἀλὼς 
τάττασιν, ὡς ὦ τοὶ: ἑξῆς διαληψόμεθϑα. ᾧ Βάκιδες ὁμοίως 
τρεῖς" ἁ μὲν «Ὁ ᾿ΕλεῶγΘ. τὴς Βοιωτίας" ὁ 5). ᾿Αϑηναῖον " ὁ 

ἀκ. 
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δὲ, ᾽Δρχάς. Θεόπομπος δὲ εν τῇ ἐνάτῃ ὟΝ Φιλιττιχῶν., τὰν 
τε ἀΐλὰ πολλὰ χύρα τὸ Βοιωτῇ Βάκιδος ἱστορεὺ παράδοξα ὼ καὶ 
ὅτι ποτὲ Λακεδαιμονίων μανείσας τὰς γιωσίκαςξ γ), ἐκάθηρεν " ̓Α- 
πόνλωνος αὐτοὶς τῦτο; χαϑαρτίῳ δόντος. 

ΤΈΕΡΙ  ΞΣΙΝΟΠΗΣ. 

“Σ Ἰνώτὴ » ϑυγάτρ ᾿Ασωπτὰ τ ᾿Εὐμηλον κ᾿ ̓Αδισοπέλίω" ΓΝ 
“πΠ' )έστικς, ᾿"Άρεως ᾧ Ἡαρνάοσης. οὐ 5) ποὶς Ὄ ρφικοῖς ᾿ ̓ Αρεως 
"ὶ ᾿Αηγρίνης γένεα Ἀογ εἰ τα" ἣν ὡρπάσας ᾿Αποΐλων, κὉ Φιλοτστέ-- 
Φανον» πὸ Βοιωτίας, ἐκοικίσα το οἰς τὸν Πόντον" "ἃ μιηγεὸς αὐτὴ, 
ἔτεχεν ὑὸν Σύρον . ἀφ᾽ ὁ Σύροι ἐκλήθησαν ἸΩΧ ἰδὲ ἄλλας , 7ὲν 
παρϑενίαν μέχρι τέλες ἐφύλαξε" “ τόν τ Ἄλω ποτα μον ἐπλά- 
γῆσε, ᾧ τον Δία, “ὶ ᾿Αχόνλωνα ἠπάτησεν. ὁ τ᾽ υ τὸς ὦ ἡ οὖ 
τῷ “Εὐξείνῳ πόντῳ πόλις, Σνωώπη ἐκλήθη. ὅτω μδὺ ὃν οἱ μῦθοι 
τὸ τῆς Σινώπης πόλεως ἔτυμον ἀποδιδόναι πειρῶνται . ἡ δὲ ἷςο- 
δία κτίσμα. αὦ τῆν φησι Μαχοατίᾳ Κωψ., ὡς φησι Ἢ Φλέγων. 
᾿Αντρῶν . ὁ Τηήϊος Ἂ αἶαν ... ᾿Αμαζόνων φητὶ φυγᾶσαν εἰς Κι 
πόντον, γήμαοδζ τῷ Τμ τόπων ἐχείνων βασιλε" τίνασαν 3 οἷ - 
70} 9 ὀνομιαοϑῆναι Σανάπίω Σ μεταφραζόμδυον δὲ τῦτο τὸ ὀνομὰ», 
σημαίνει τὴν ποδὶ πίνεσαν" ταγίπαι γὼ λέγονται «αὖ 4 Θᾳᾳ- 
ἕν οἱ μέϑυσοι" ἢ διαλέχτῳ κὶ ᾿Αμαζόνες ἐχρῶντο" «ἀπ᾽ ἐχεένης 
δὲ τίω πόλιν κληϑῆναι Σινώπκίω. 

ΠΕΡΙ ΣΙΣΥΦΟΥ. 

Τ΄συφος ὁ ᾿Αιόλε, τὸ ἝΝ αληνος, ϑανὼν χὸ μῦϑον, κὶ δό- 
λῳ αυϑις ἀναβιὲς, ἐκ ἤϑελε κάτω ἐλθὼν χκαϑὰ σαμέθετο,, 

Γ μὴ βαϑὺ γῆρας λαβον αὐτὸν, κατήγαγεν" ὁθεν κόλασιν ἕυ- 
ρὲ» ὦ ἽΑδε τὸ ἀναγεῖν τὸν Αίϑον. μυϑένεται δὲ ὅτι καὶ Ἧρα- 
κλῆς» "αὶ Τιωδέρεως ; ὦ ΓΆυῦχος. δὶς ἔζησε » ανεβίωτε" χὸ 
δέ τινὰς» ὦ ᾿Αἴσωτος. λέγεται 3. Ὀλδυοξεὺς ἐκ Σισύφε εἢ ἃ 
ὃ ᾿Αυτόλυχος ᾿Αἴσιμον νῷ ᾿Αντέχλειαν 71) ᾿Οὐλυοζέως μητέρα 
οδυνὰ" ἥτις «αὸ Σισύφῃ διετσαρϑενέυϑη. δ᾽ ὅ τὸς δ ̓ Αυτέλυχο: κλε- 
πτοσύνῃ πάντας υὐσερέξαλε: χλέπτων γὺ πάντων ἱττσῦς, καὶ ὁ βόας, 
κ᾽ ποίμνια ᾽ τοὺς σφιαγίδας ἀυμ μετεποίεε. ξ Αι δα μὲ τὰς 
δεαχότης αὐ τῶν. ὡς φησι κὶ Ἡσίοδος" 

ΓΠΙαντα γὸ ὄοσα λάβεσχεν, ἀΐδηλα τέϑνησχε. 

Σίσυφος δὲ μονογφάμμωῳ Ἰυτώματι, τὸ τότε ὄνομα ἐγχαράττων 
τοὺς ΜΠ ἑαυτὰ ζώων ὁπλαὶς ᾧ χηλωὶς, ἐπεγίνωτχεν. ᾿Αυτό- 

λὺυ- 
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ἍΧυχος 5 ἐἰφελόμδυος ᾧ τοιάτων. ζώων τινὶ, τὸς σφραγ δας 
μετεποίησεν. ὥς δὲ Ὰ ὅτω λαϑεν Ὁ χ, 'σχυτε ξ τὸν Σίσυφον φί- 

λον αυτῶ ἐποίησεν" ὃ δὲ λάϑρα τὴ αὐτὸ μιγεὲς ϑυγατοὶ, "ΑὟν 

τικλείᾳ γ ἐγχυμονῆσαι τὸν ᾿Οδυοσέα " ὕσερον δὲ ἔγημε Διαέρτίω. 

ΠΕΡΙ ΤΩ͂Ν ΣΚΕΔΑΣΟΥ ΘΥΓΑΤΕΙ͂ΡΩΝ, 

Ἱ Λακεδαιμόνιοι ᾿ ὧν τῷ ΠΕελοποννησιακῷ πολέμῳ, μῶ 
τὸ κατοιχράτος νικῆσαι τὰς ᾿Αϑηναίας , ἡἠβυλήθησαν χα) 

τὰς ἰδίας συμμάχες πολεμῆσαι καὶ ὁρμήσαντες τ Θυξζαίων, 
πεὶν προσεγγίσαι τὴ τοόλει, γἡυύμῆνοι ἐν Δέυκτροις ( πόλις δὲ 
ἀυτη Θχζ(ὼν ) συμβαλόντες ἡττηϑησαν, Ἔταμινωνδα σρατηγ 
Θηβῶν ἐυδοκιμήσαντος. τὸ δὲ τάϑος τοὶς Λαχεδαμμονίοις γέ- 
γονεν ἐν Δέυκτροι; ,) δξ αἰτίας τοιάυτις" Σκέδασος Λευχτραῖος 
ὧν» εἶχε τρεῖς ϑυγ ατέραις " τινὲς δὲ τ Διαχεδαλμονίων πολαά 
παρ᾿ αι Ἰχὰς ἐπιξενωθέν: ἐξ᾿ μίξει τὰς κόρας ἐνυξοχσαν. φοβῃ- 
θέντες ὃν οἱ Λαχεδαιμόνιοι μήπως δημοτιέυσωσι τῷ ἰδίω πα- 
τρὶ ἀσέλγειαν ἀναμρσιν εἐυτάς. ἐπανελϑὼν δὲ ἐν τὴ ἰδίᾳ 
πατείδι Ἴοἷῖς Λέυκτροις ὁ Σκέδασος ; χ4) μαθὼν τὺ γεγονὸς, 
χατηρήσατο πᾶσι Λαχεδιαιμονίοις παρ αὐτὸν τὸν τάφον 3 90- 
γστέρων ἀυτῇ ἀτυχῆσαι" δ. καὶ ἡ ἀτυχία ἔφϑατεν ὦ Δέυκ- 
τροις Ἰὲς Λακεδαιμονίες. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΣΚΥΛΛΔΗ͂Σ. 

Ὑϑέυεται ὅτι ον τῷ Τυῤῥηνικῷ πελάγει «ὅδα' τὸ 'Ῥήγιον 
καταντίχρυ Σιχελίας. θησίον ἣν, ὃ ἣν γυνὴ μῆη περιχα Ὰ- 

λῆς μέχρι τὸ μφαλῇ. ὑ θὲ; δὲ ᾿ὴ ἔνϑεν κυγνὼν κεφαλαὶ }ο- 
στεφύκατιν ἀυτῇ , ἔξ τὸ δὲ ἄΐλο ἰυτὴς σῶμα, σφιοειδές " ζ, φα- 
σ!γ) ϑηδίον τὰ; αὖοαπλέοντας τοὶ πελάγη. κατήσθιε ἀφειδῶς ᾽ὴ 
θηρκωδὼς “ ὥστερ αἱ Γοργγύνες ὧν Ταρτηθτω τὴς Ἰβηδίας. κἀν τι- 
γες ὧν Ταρσῷ ταύτας λέγϑσι Ξ ποτερωταὶ καὶ δυταὶ 2, ὦ ̓ δράκον- 
τώδε: ἔχ ὅσωι βοσ στρύχς . ὡς αἱ “Ἄρπυα ον» Θρῴχῃ, ὧτα ἄρχ- 
Τῶν» σώματα γυπῶν», πρόσωπα κίρχων ἔχεσ' χΑ" ᾧ ἡ ἔχιδνα τε- 
δὶ Δυδὲν 5. στέρνα ᾧ χεφαλῆν χόρῃη 5) τῷ δὲ χάτω ὄφις ὡς κἀὴ 
ἼὌὌρϑος Γημυῦνα. χύων ὦ Ἔρυθ-ίᾳ δύο κιωὼν χεφαλὰς ἔχων, 
ἐπ τὰ δρακοντων᾽ ὦ ᾿Αστέριος. βοὸς ἔχων “ρόσωπον τὸ δὲ ἀλ- 
Δο σώμα, αν δ ρῦδ᾽ αὶ Μωώτχυρος οὐ Κρήτη, αὐνδρὴς ἔχων «ρότω- 
πον καὶ στη θ-., τὸ δὲ ἄΐλο σῶμα: βοός" ὃ δὲ Σχύνναν » Φό,- 

χω. ϑυγατα ᾧ Ἑχάτ; ὁ μῦϑϑ. λέγει, ἔχϑσαν ἃ ὥρος 
ταὶς 
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ταὶς πλδυρυὺς σχύλαχας κατέχεσαν τὸν αὐδὴ Σικελίαν πορθμόν. 
ὍμηρθΘ» ἐδύτοι, Κράτιν μητέρα τὴς Σ ΧΟΛῊ: δηλοὶ. μάγ, Οἱ δὲ 
Ἑχάτην, φασὶν, ἀυτίω καλθουν" οἐσὶ Ὁ δὲ Τοίτονά φασιν τῇ). τι 
τέρα τὴ Σκύνλῃ. Στησίχορος δὲς Δίάμκιαν ἀυτὴς, μητέρα. ποιεῖ" ἣν 
δὴ Λάέσαν., ὁ μῦϑος μϑὶ δωιμιόνμόν τὶ πλάττει. Νίκανδρος ὃ 
ὁ Κολοφώνιος οὖ γλώσσαις, ἐχθύο: ἀυτίω διδὲν ὄνομα, χαθὰ ᾧ 
τίω Σαύνλαν, εἰτων ὅτι ὁ Καρχαθίας ἱ χϑὺς,γ χαὶ ΔΛάμια ἡσὴ 
Σχύνλα ὑπιλείναι. Ὁμήρε δὲ τῇ Σαύνα. ὲξ πλασαμένε κεφα- 
λάς; ἔπερδι- τοικέφαλον αὐτίω) ἐμυϑέυσαντο. ἱπέον δὲ χὰ ὡς ῳ 
τὸν παλμὸς Ὅμήρε εἰπόντος ἐν τῇὴὶ. Μ ῥα ψωδίᾳ Τῆς Ὀδυοτείας 
τὸν ὄση φων" σχύλακος- “ροσέπλατσὸ τὴ χύνῃ ν Κκιυλῶν κε: 

Φαλὰς ὃι γεώτεροι. πιϑδαγώτερον δέ φασι δρακόντων νοῶν κεφαλάς: 
πων γὸ τοόδας ἀυήϊ ἔχειν ιβ΄, ὲξ 5. δειρας οὖ ὃὲ ἑχάσ' ΤΊ, 
κεφαλίῳ ἐπάγει " ὦ 5 τείσοιχοι. ὄδοντες " δραχόντων 5. δ. μία! 
χιμῶν ἢ ΤῊ δὲ ον Τῶν τρασ τον ἰκ᾿ ἔξι δέ πὸ καὶ ἑτέρων" ὁον ϑλε- 
γίσιτων τῶ Ἡρακλῆς 5 σοφο: ὠντ τὦ στρατηγὸς ̓  ὦ οἷδι». 
Ἄέων μῖ τι ΔΑ Γηρῦόνν βοῦν. τὸν ΣιχεΆικον πορὸ μὸν ὀλέϑειον 
«τοῖς ΦΙᾺ ̓  στενόν τε. σκολιόν τε ὦ ἄο(ΕΤΌ» 9 ἔνθα καὶ τὸ τῆς 
Χαρύξ δεως δ Ὁμηδιεῆς μὺῦϑθ. γίνεοσί λέμες σάϑος 9 φ τὸ ὃ 
Ἐχύνλης χακὸν» συρομένη γὼ ἡ ϑάλαοσα ΧῚ σάϑος ᾿Ευφίπε πε- 
ξιβρέμεται τὰς ὠὐϑαϑαλαοτίος πέτραις " ἀπώλεσεν αὐτό- 
δι. τὶνὰς οδδ αὐτὸν. Φ ἀγα κἀϑαίρεε τὸν Ἰόπον τισὶ μηχαναὶς" 
ὅϑεν "κ ἐμυθέυταντο τίω Σχύνλαν αὐτὸν ἀγελεῶν.. Φόρχυς δὲ, 
ἦτοι ἡ ϑάλανδα,. Ὁ Τουτὶ πατήρ᾽ ἢ γὸ ψαάλαοζα δυρχ ερὴ του τῇ 
ὁγοΐε; “λὰμπάσιν. αὐτο οἰπήη αἰγεζώωσαν, ἢ κινήσεσι" ὲ χρο- 
γοὶς ἐδ τ δ) ὑφ" Ἡρακλέω: ἀνακάϑωρσι. ᾧ τὸ μηχάνημα καὶ 
ϑὐζλάσθα χα : μεγεστρεψεν εἰς 71) ἀρχαίδυ δυοχ ἐρείδρ" χϑὶ 
Ὑχὴ τος ἐδ χ τὺς Μυϑοπκλάξαςι. τλίω᾽ ἡσέον ὄτὶ Ἰὴς Σικελίας 
Ξχτοτιζρυ χερμένης. δ ᾿Ιταλίας». ὁ δι᾽ μέσα. αὐτῶ πορϑ μος 
διαχοσίων δδὶ ξἀδίων" ἐν δὲ 70 ἀχρον τὸ ρος Ἰταλίαν οἰφορῶν, 
Ὁ χάκχο τοὶ Πέλωρος, χάτῳ ὅδην ἡ καλειδίη Χάρυβϑις " ο ὡ ἢ 
άλαῦξσα γίνεται ἄμπωτις Ἔν τ ἐαχία τ ᾧ διίσταται τὸ ὑδωρ᾽ 
κῳ τὸν τυϑιμένα τῆς Θαλάνφης, Ὁ τῦτο τὸ -μέρος, ἐΐγε δωυα- 
ὅν ὁρζοῦ. ἡ, δὲ Σχζνλα ο τὴ Ἰταλίᾳ ὅοι χαταντιχρὺ τῷ {Πε- 
Ἀώρε- ἔτι δὲ ἡὶ Σχύνλα, ἀχρ ρωΤῆδ ον Φξέχον εἰς ϑάλαοταν, ὁμοίω- 
μα: ᾧ᾿ Φγύσωπον ἔχον γῦναικος » ὡς φασιν δὶ ἱστορήσαντες. καίτω 
δὲ τῷ ἀχρωτηθίς πέτρο εἰσὶν ἄγαν μεγάληι κὶ πολλαὶ ) ἐχῦσοι 
᾿κοίλυς σύτος χῳ) σσήλσια,. τον οἷς θαλάστια ϑηδία μενυσιν. ὅσα 

ΒΡ (ἢ; 
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μὲν ὃν ΤῊ πλοίων ὑπὸ ΤὌ πετρὼν ἀπτωθόμδυα διὰ τὸν κλύδωνα 
εἰς τίω Χάρυβδιν κατχκοντιοϑδ᾽ὴ » ἀναῤῥοφῶνται ὑπ΄ αὐτῆς - χαὶ 
συγκχατχφερόςδυα τὴ θαλίοσῃ διαφϑέιρεται. ὅσα δ᾽ ἂυ κ'αὸ τὴς 
ὦν Χαρύβδες ϑαλάοτης ἀποοϑῶσιν εἰς τὰς ὧν τὴ Σχύνδλῃ πέτρας 
ὑφάλες ὅσας καὶ τραχείας, ἐκεὶ συγκατακλᾶται καὶ διαφϑ είρεταῖι. 
αὑσονοστεὶ δὲ ὦ τὸ ὕδωρ ἔν τισι κοιλώμασι ΤΩ πετρὼν, ᾧ τά- 
λιν ἐχρήγνυ]αλ᾽" ὃ τοῖς πλέθσιν ἐπικίνδιωόν, χῷὰ ϑαγάτα μες ὄν. 
ἔπειτα κύνες θαλάσσιοι, Φ ἔπρα ϑηφία ϑαλάσσια ἦΨ πετρὼν 
ἐξελθόντα, βορὰν ποιβνήαι τὰς γαυαγήσαντας Μ ἀγθρώπων " διὸ 
ᾧ ἐμυθολογήϑη τοῖς ποιηταῖς, ὡς ἄρα ἡ Σκχύνκα ἔχει κύνας 
ὀϊξέχοντας ΔΨ πλδυρὼν αὐτὴς ὦ 1ἃ8 στήϑες" ὁδί τινες ἀναιρᾶσι 
τὸς «α΄ δαπλέοντας ἀυτήν᾽" τὸ γὸ ῥηθέντα ϑηοία κάτωθεν ὧν ΦἊΨ 
κοιλωμάτων Ὁ πετρὼν ἀνιόντα, δοχῦσιν ὧκ τὰ ς«ἤϑες τὴς Σκχύὰ- 
λῆς ἢ ΤᾺ πλϑιρὼν οἸξέρχ εονζ ,» ᾽ὃ᾽ τὴν ο Ἰὰλ Μονοταύρω δὲ κα- 
τάβασιν Χάρυβδιν, δὴ Ἰινὲς ΤΨΜ ποιητῶν ὠὡνομαάχασιν " τινὲς δὲ 
ὦ εἰς ἱπορίαν τῶῦτο τρέπϑσι, Ἀέγοντες ὅτι Τυρρηνίων νῆσοι ἢσδμ, 
ὧὲ ἐληΐζοντο τὰ περάχωρα τὺς Σικελίας. ᾧ τὸν ᾿Ιόνιον κόλπον. 
ἣν 5. ναῦς τριήρης ταχεῖα Ἰότε, ὕνομα Σκύννα. αὕτη αὶ τριήρης 9 
τὰ λοιπὰ ΤὙΨ3' πλοίων συχλαμβάνεσα . πονλάκις εἰργάζετο (ρῶ- 
μα" ᾧ λόγος ἣν περὶ αὐτὴς πολύς " ταὐυτίω τίω νων ᾽Οδυτσ- 
σεὺς Ἀέγετκι ὅτι σφοδρῷ ἃ λάβρῳ πνεύματι χρησάμενος.» διέ- 
Φφυγε. διηγήσατο δ᾽ οὐ Κερχύρᾳ τῷ ᾿ΑΆχωνόῳ, πὼφ' ἐδιώχθη. ὦ 
πὼς ὠξέφυγε. καὶ τίω ἰδέδρ τῇ τὐλοίᾳ. ἣν 5 καὶ Σχύνλα ϑυγά- 

Ὁ τὰ τὸ ᾿. σα ἢ ν ἢ ἥ ἢ ἡ τὴς ΪΝισδ' δὶ ἧς Φατιν ὅτι Μίνως λαβὼν τὰ Μέγαρα, ἐραοϑ' εἰσης 
αὐτὰ, ᾧ ἀποτεμόσης τίω) τῷ πατρὸς. κεφαλίω), ἑπενοήσα]ο ὅτι 
ἡ τὸν πατέρα “«ροδᾶσα , ὄδενος ἂν ῥᾳδίως Φείδοιτο " κὶ διὰ τῶτο 
“Ὡροσδήσας τῷ πηδαλίω νηὸς τίω πατιροδότιν, ᾧ πατροφόντιν, 
ἀφῆχε σύρεοσί διὰ ϑαλάοσης᾽ ὦ ἀυτὴ μδ). εἰς ὄρνεον μετεβλήϑη, 
ὥς φησι [Ιαρϑένιος ὦ τὸς μετχμορφώτεις γράψας. ὁ 5) χόλπος 
«α΄ ϑαγραμματιοϑ εὶς ἔοργε τίω χλὴτιν ἀπὸ τῷ σύρεοῦζ " ΣΣαρωνικὸς 
γάρ. ἀπὸ δὲ τὴς τοίχυτὶς Σκχύνλης. ἃ Σκχύνλαλον ἔτι νωὼ κα- 
λεῖτα, τύπος οὖν Ἑ, ρμιόνῃ τὴ χ᾽ Πελοπόννησον ,) ἔνϑα ἡ γυμὴ 
ὁὀϊξεκυμάνθη μ᾽ τὸ χαταποντιοϑῆναι, 

ΠΈΡΙ ΤΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΩΝ ὈΡΝΙΘΩΝ. 

ἽΣ Τύμφαλο; » πόλις ὅδιν οὐ ᾿Αρχαδίᾳ, ὅπ χα τις λίμνη 
Στυμφαλὶς χαλπμένη " οὖ ἢ ὁρνιιϑές τοῖς πλάττονται σι- 

ῃ ᾽ “ “ ᾿ , 

δηρόπτεροι υεϑιαι., τὴν λαὸν ἐοχλέμδου" αἵ τινὲς τὲς προσιόν 
τὰς 
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τὰς τυξέυστοαλ τοῖς ἑνυτῶν πτεροὺς , ἀπέχτειον. Αὐρῆνι ὃ Ἡκα- 
χλὴῆς ἐχ ἠδύνατο ἰπωσαοσζ, εἰ μὴ χρόταλον χαλκὅν ὁΦον ποιὼν 
ἐφοβητε. καλῦται δὲ ᾧ Πλωΐδες, διὰ τὸ οὦὉ τὴ τὴν αὐτοῖς 
γήχεοσί, τὴς ᾿Αρκαδίας" περὶ ὧν ᾧ Ὅμηρος Στύμφαλόν τ᾽ εἰ- 
χον. λέγε: δὲ ἡ Φερεχύδης ὀρνιδ ας τ» χὶ αγαμρεδ ναι ὑφ᾽ Ἡρα- 
κλέϑς» πλαταγῆς δοθείσης οὐυτῷ τγρὸς τὸ κτυπεῖν καὶ ἐκφοβεῖν 
αὐταῖς " ὁμοίως καὶ “Εχλανιχός φησι. τίω δὲ Στυμφαλίδα λέμνίω 
φασὶ. διὸ βερέθρων ἐχδοθεσαν ξηρανθῆνωι. μέμνηταλ δὲ κ᾿ Στρά- 
βων λίμνης Στυμφαλίδος; λέγων ᾧ ὅτι ἐνταῦϑα τὰς ὄρνις μὺυ- 
θολογᾶσι, τὰς σο Ἡρακλέυ: τοξεύματι ᾧ τυμτάνοις. ὄξελα- 
οδεέσας" ὅπερ τοὺς μεγάλοις ἄϑλοις “οτελογίοϑη τὸ ἥρω... 
Μιασέας δὲ τὰς Στυμφαλίδας φησὶ ϑυγατέρας γενέοϑο σα τινος 
ἥρωος τἕνομα Στυμφάλε, χ᾽ “Ορνεϑδος γιώωμκο:. ὡς ἀνελεῖν τὴν 
Ἡραχλέα, ὅτι ὁ πορροσεδέξαντο αὖτον, ἀδπυ' ὀξένιταν τὲς Μα- 
λιονίδας. 

ΠΕΡΙ ΣΤΥΓΟΙΣ 

ἡ αλυφε ἡ ἱστορϑ μένη οἵδ᾽ τοῖς ποιητοιὶς Ψψυχροτάτη. οἴαδί- 
᾿ δοται ὃ δὲ καὶ ὁία ποιεῖν ῥιγδν τὸν ἐΐς ἀυτίω βάψαντα " τὰ 

ἡ ΟΝ ἬΣ μῦϑον δὲ ΠΛ υτώνειος Στὺξ τῴ Ταρτάρῳ συγ κατέψυκτομ' 
ἀφ᾽ ὃ κ΄ τὲς παλαμὲς καὶ τὸ τχρταρίζειν, ἐπὶ ΤΆ ἀγαν ῥιγἕντων 
λέγεται" ἃ στυγερὼς,, ἀντὶ τῇ Φοιχτὼς , χρυερῶ; " φὖϑᾳ' τὶ 
Στύγα. τίω ψυχρὰν ὧν “Αδὲ πηγήν" ἀφ᾽ ἧς τὸ στυγέειν. ἀστείως 
δὲ ἐπλάρϑη, διὰ τίω τῆς "λέξεως δεξιότητα " ἐπειδὴ συγητῶ εἰσι 
τὸ ἐν ἽΛδε, τυτές φρικτά. ἡ δὲ ἱστορία » πηγὴν ἀυτίω διδὲν ὦ 
Φενεὼ. ἢ ἸΝωνάχρεν τῇ περὶ ᾿Αρκαδίαν. ὅτι δὲ ἁ Γεωγράφος λι- 
βάδιον αὐτὴν ὀλεθεία ὕδατος λέγειν ὦ ὅτι ψυχρότατον τὸ χατ᾽ 
ἀυτῆν ὕδωρ: δ᾽ μηδὲν ἀγγεῖον στέγειν εἶχεν ὧξ ὁςράχε δηλαδὴ 
εἶτε ὑέλε, πλῆν' ἐΐπερ ἀπὸ κέρατος, δῆλον. παράγεται δὲ ἀπὸ. Σ 
τῦ μύϑε, Στυγὸς; Ἢ Μόνον τὸ σΊυγεῖν, ὁ ό ἐστ μισεν Φ φοίτα 
τοῖν) ἢ ὁ συγητὸς, ἀνλα ὦ ὁ στυγνὸς ὃ δηλοὶ κχὶ τὸν στυ- 
γνάζοντα , ἃ ὅδὲι λυπύμδιον" ν τὸν μισητὸν. δα Σοφοχλὰ ς 
παρ᾿ ὦ καὶ Στύγιος δόμος... τὸ κάτω" καὶ συγερω "᾿Ἐδανγὺς. αἱ φρυκ- 
“νἱ, ὰ. ὡς εἰπῶν, “Ἀρυερολ,. κὶ ῥιγεδαναῖ . οὖδο τίω Στύγα. 
δαιμόνια, 3.) τιμωρακὰ ὧν ᾿Ἐδφαννὺς. μάλιςα εδὲ ἐχδικῦσαλ τὰ εἰς 
γονεῖς ἐμαςτήματα ᾿ δοχῦται δὲ ᾧ τοὶς ἌΔοιποὶς ἐπεξιένωι αἶδι- 
κήμασιν". ὡς ὧϊ ποιήτεις δηλῦσιν.. ὅτι δὲ πτερωταὶ πλάττοντοαι; 
δια: τὸ χατ᾽ ἰνληγοςίαν πάνυ ταχὺ τῆς ϑεόϑεν. δίκη; ἀφυχτον» 

555 ΤΣ χὰ 
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χα) ὅτι τρεὺς ἐισι; καὶ τίνα ταυταιῖς τὸ ὀγόματα; " ὁτι ἄγνόλωι 
χν δημίος, κ᾽ ὅτι μέλανες . διὰ τὸ ἀφανῶς ἐπιέναι τοῖς. κακοῖς" 
"ἃ, ὅτι 9 Ἢ ̓ δια τὺ ὅδιον μακροσιχελὲς . κὶ ὅτ πλατυ τὴ: 
διαζάσεωρ, Φ “ταχὺ; "ἃ ἐυκίνηϊον" χα ὁτί πὸ Ψι τὸ ει. ἐπιτωτι- 
κον, χὶ “σῸ αἰνύεεν ἀυταὴς ὄνοι κα 5 ὡς ἄγαν ανυσικαῖς ᾿ ἢ ,ππεδαίομρ" 
ἀνύειν γὼ ᾿ τὸ σπεύδειν παρ ̓ Αττικοῖς. .. ἢ ὡς ὠρεὶς αἰνίωσιαι . ἣ 
ὡς ὅιο» ἐλίνυες ἀντιφρασιτικῶς. αλ μάλις α; 7.90}. υἱἱ 5. Εν ὁσομ ἴλ- 
λάρ τότων ἐτυμολογίαι 5 ζητητέον οὐ τοὶς παλαμοὶς " παρ΄ δὶς 
εν παρθένοι λογνοποιδντοι ν διὴ. τὸ μὴ. ληπταὶ εἰ ᾿ Φβοστωποις 5 
χα ἀεὶ ὁρῶσωι πάντα τὰ οὐ βροτοὺς πάσης ὦ, ὡς ἐιτεῖν., ἀλα- 
στοι. διὸ Φ μνήμονες ἀυταῖ" ὁϑὲν ᾧ Ἐλυδρεννυνος,, ν ὁ φϑο-». 
νερὸς δαίμων ἀλάςωρ ἐπειοήϑη. Ἀέγεοῦσξ. 

ΠΈΡΙ ΠΈΓΣ ἘΑΛΜΕΙΓΑΣ ΣΠΤΡΟΣ-: 

γ Κ᾽ Ἑλλήγων μὖθον : τερατῶδες ζῶον ἐγένεσο. ἀν-- 
, θρωπόμορφον᾽ σὦμα μἦθ ἔχον, ὡς χυνὸς, χεφαλίω δὲ κχολ. 
ὡρότωτον χόρης " πτέρυγας σον 0: φωνίω δὲ ἀγϑρώπϑ. χκαϑε- 
ζομένη ϑ ἐπὶ Σφινγίε, ὅρα 5 ἀινίγν μα! ΤᾺ πολιτῶν ἐχάςῳ ἔλε- 
γε, ᾧ τὸν μὴ. ἑυρόντα αγήρετ. ἑυφόντος ὃ: τῷ ᾿Οἰδίποδος τὸ αὐνιγν- 
μα βίψασα. ἑαυτὴν ἀνεῖλε. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὅτως ἔχεν᾽ Καὸδρμίθ.. 
ἔχων. γι υμεἶκα. ̓ Αμαζονίδα » τόνομα ΣΦὶγξ . ἦλθεν εἰς Θήξας-. 
64) ἀποκτείνας τὸν. Δράχοντα , τίω τέτη βασιλείαν παρέλαβε" 
μετ δὲ, ᾧ τίω εἰδελφην Δράκοντος 9 ἢ ὄνομα Ἅρμον’ α- αἰοϑ'α- 
»ομένη. Ὁ ἡ Σφὶγξ, ὅτι. ὦ ἀνλίω ἔγημε: πείσασα τὰς ποδλὸς. 
ἫΝ πολιτῶν σιωὰπαίρειν ἀυτὴ Ἶ χα) τ χρημάτων το τλεστα. 
ἁρπάσασα» γὴ τὰν Ποδώκωυ κύγα 5 ὃν ἧχε Κάδμος ἀγὼν ς- λα-. 
βᾶσα.. μῖ; τόάτων ἐπῆρεν εἰς. τὺ Ἀεγ ὀμῆρον. ὄξος Σφιγγίον" χαὶ 
ἐντεῦθεν ἐπολέμει τῷ" Κάδμῳ. ἐνέδρας 5 τοιϑ μένη χκαϑ΄ ἑκάτίω. 
ὥρα» ἀρήρεε" καλῦσι ὃ. ὁι Θηβαῖοι τίω ἐνέδραν, αδνιγμα. ἐθρύλ--. 
εν δὲ οἱ πολί]αι Ἀέγοντες, Σφὶγξ ἡμᾶς ἡ ̓ Αργεία 9 αἰνιγμά. 
τι λέγασα,», διαρπάζει. δ δυρεῖν δὲ. τὸ αὔνηγμα ἐδεὶς ἐδύνατο. 
κηρύττει δὲ. ὁ Κάδμος » τῷ ἀποκτεννΊ} τίω Σφίγγα δώσειν χρῆ-. 
ματα πονλά. ἔλθων ἣν ὁ ᾿Οἰδέπως, αἰγὴρ Κορίνθιος . τὰ τε πολες- 
μιχοὶ ἰγαθϑς, ἔ ἔχων ἵπ Ζποὸν ποδώκίω», χαΐ τινὰς λαξὼν με ἑαυ- 
τὸ Τὶ Καδμείων, γυχτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὸ ὁζος, ἀπέκτεινε. τίω ΣΦ'γε. 

γα. τότων ὕτως συμβάντων, ὁ μῦϑος ἐπιτηιδέυθη.. 

ἹΣ: 



Ὁ" 2381 

ἹΣΤΟΡΙΚΟΙ. 

ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΎΤΙΔΟΣ. ΤΟῪ ἹἸΣΤΟΡΙΚΟΥ.. 

Τούττις, Ολύνθιος ἱπορικὸς, ἔγραψε αἰξα ΒΜ ᾿Αλεξάνδρε 
ἐφημεείδων ς,βᾺία τοέντε" ὅδ ποτα μδϊ. ὦ χρημγὼν. κα 

λιμιῶν" «ἴδε τὴς ᾿Αλεξάνδρα τελδυτῆς " ἃ ἄκχνε. 

ῬΗΊΤΟΡΕΣ: 

ΠΈΡΙ ΣΑΒΙΝΟΥ ΤΥΟΥ ῬΗΎΤΟΡΟΣ. 

Αζῦνος . ἑήτωρ ἐπὶ ᾿Αδριανῦ Καίσαρος : ἔγζαψεν εἰσαγωγηὴν 

"καὶ ὑπόθεσιν «μελετιχῆς ὕλης ον βιολίοις τέσσαρσιν " εἰς Θέ-᾿ 
κυδίδην, χαὶ Αχϑσίλαον, καὶ ἄνες» ὑπομνήματα" χα ἕτεροί τινὰ 

δεηγη)κά... 

ΠΕΡΙ  ΣΑΛΟΥΣΤΓΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΈΊ:. 

Αλούςιθο. σοφιστής. ἔγραψεν εἰς Δημοοϑένίω , χαὶ Ἡρό- 
δοτον ὐσόμνημα" ὦ ἀδκα. 

ΠΕΡῚ: ΣΑΡΑΠΙΌΝΟΣ,. ΤΟΥ ᾿ΑΛΈΞΑΝΑΡΈΕΓΩΣ,. 

πίων ὃ ᾿Αἴλιος 9 βήτωρ ᾿Αλεξανδρεύς. ἔγραψε «ὁδὲ 
οὐ τυῖς μελέταις ἁμαρτανομένων ἀχροάσεων βις( λία ζ΄ πα- 

γηγύυοιχον ἐπὶ ᾿Αδριανῶ τῷ Θασιλεῖ  βυλότικὰ ᾿Αλεζανδρδὺσιν " 
εἰ δικαίω; ΠΡ άτων Ὅμηρον ἀπέτεμε τῆς πολιτείας χα) ἀΐλα. 

λ συχνά" κὶ τέχνίω» ῥητυρικῆν. 

ΠΕΡΙ. ΣΙΒΥΝΤΙΌΎΥ ΤΟΥ ῬΗΤΟΡΟΣ: 

χ Ιούτιθο, ̓ Θεοδέχ]υ τὸ Φασηλίγν. ἀναγνώστις ᾧ ὀϊχέτης " ὃς 
ἐῤῥητέφευσεν οἰκετῶν φρῶτος. ἔγραψε τέχνας ῥητυριχάς" με- 

λέτας τε αὶ ἐπισολάς. 

ΠΕΡῚ ΣΤΡΙΚΤΌΥ ΤΟΥ ἘΠ ΕΟΡΟΣΣ: 

ὙΝ Ιοὐκιθυ ἢ Νεαχολίτης. ὧν Παλαιστίνης 5. ῥητωρ» Φ «σοφιστὴς. 
μαϑητὴς ᾿Αὐδρομάχϑ " σοφιτέυσας χρόνον τινὰ 7 τὰς ᾽Α- 

ϑήνας. ἔγζαψε προγυμνάσματα» κὶὶ μελέτας ἐκ ὀλίγας. 

Τ|Ε- 
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ΠΈΡΙ: ΣΚΟΠΕΛΙΑΝΟΥ. ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂. 

Κοπελιανὸς ΚἈαζομδύιος σοφιςῆς » γεγοόνως ἐπὶ Νέρβα, σο- 
φιτέυσας ὧὐ Σμύρνῃ. ἀκροατὴς 5. ἐγένετο Νικήτι., συγ- 

χρονῶν. ᾿Απονλωνίῳ τῷ Τυανεῦ  “Ὡρὸς ὃν χαὶ ἐπιστολαὶ φαίναν- 
ται ᾿Αποννωνΐϑ. 

ΠΕΡῚ ΣΩΠΑΎΡΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂. 

-ς ,ἰχατρθ. ᾿Απαμεὺς σοφιστὴς καὶ φιλόσοφθ.. μαϑητὴς Ἴαμ- 
“- φλίχπ" ὃν ᾧ Κωνσταντῖνος ἃ Καῖσαρ ἀνεῖλεν εἰς πίστιν 
τὰ μὴ ἙἭ Νληνίζειν ἐτὶ κὶὶ τίω ϑρησκεῖδνν " ἣν γὸ αὐτῷ συωήϑης 
«ρότερον. ἔγραψε «ὗδι' “Ορονοίας » αὶ Μ «ἦα Ὁ ἀξ ἐυαρα- 
γνόντων, ἢ δυσαοραγντων . κα ἕτερ Θα ΣωπατρθΘυ ᾿Αταμέυς " δ1ος 
ἔγραψεν ἐπιτομὰς πλείστων. τινὲς καὶ τὴν ἐχλογίαν τ ἱστα- 
ριῶν. τότ εἰναΐ φασιν. 

ἸΔΊΡΟΙ. 

ΠΕΡῚ ΣΑΛΟΥΣΤΙΌΥ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΥ͂. 

ς Αλόυειος Μοψεάτης ἰατρὸς. ἐπὲ Τιβερίε: Καίσαρος" ἔγρα-- 

τε αὐδὲ πυρετῶν “δὰ κατασχδιῆς, τὰ ἀνϑρώπε" χαὶ ἀνδνα. 
ἰατρικί. 

ΠΕΡῚ ΣΩΡΑΝΟΥ͂ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΥ͂... 

ἜῚ ανὸς Μενάγδρε ὦ Φοίζης . ᾿Εφέσιθο. ἰατρὸς .. διχτοίψας: 
ὦ ᾿Αλεξανδρείᾳ " καὶ ὧσ Ῥωμῃ: 5. ἰατρέυσας ἐπὶ Τραϊανδ νὰ 

᾿Αδριανὰῷ ΜΝ βασιλέων. (ἰ(λία σιωέτωξε «πραχτικὸὰ πλεῖστα - 
ὰ ἕτερος: ᾿Ἐφέσιθ.ο. ἰατρὸς τεώτεριθο. - ἐγφαψε γιωαικείων βιβλία 

δ΄ βίος ἰατρῶν ᾧ αἱρέσεις" ᾧ σιωταγμάτων βιβλία. δέκα," χα; 

ἄνλα πλᾶςα. διάφορα . 
ΠΟΙΗΤΑΙ͂,. 

ΠΕΡῚ ΣΑΝΝΥΡΙΏΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

Αννυρίων., ᾿Αθηναῖίθθυ. χωμικὸς. φέρεται αὐτῦ δράματα ταῦ-- 
, πο, γέλως, νω, Ἶω, Δανάη,. Σαρδαγνώπαλος ., Ψψυχας ας. 

ΠΕΡῚ ΣΑΠΦΟΥ͂Σ. 

τυ Σίμωνος" οἱ δὲ, ᾿Ευνομίνε" οἱ δὲ ᾿Ευρδενύμ " οἱ δὲ. 

᾿ Ἐ χρύτε" οἱ δὲ, Σήμε" οἱ 5,, Κάμωνος" ὧι 3... ᾽ἜταρχΜ-: 
αἱ 
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οἱ δὲ» Σκχαμανδρωγύμε᾽" ἵν Κλειδὸς. Δεσξία" δξ Ἔρεσϑ" 
λυριχὴ γεγονυῖα χῦ τίω μβ' ᾿Ολυμτσιάδα᾽ ὅτε χ4} ᾿ΔΆχαϊΘ. 
ἣν. χαὶ Στησίχορος χοὴ {ἡτταχός. ἔγραψε δὲ μελὼν λυφιχὼν 
βιβλία θ΄- ἃ «ρώτ πλῆχτρον εὗρεν . ἔγραψε δὲ χαὶ ἐπιγράμ- 
ματα καὶ ἐλεγεία. 

ΠΕΡῚ ΣΙΒΥ ΛΛῊΣ ΤΗΣ ἘΡΥΘΡΑΙΆΣ, ΚΑΙ ΤΩ͂Ν ΛΟΙΠΩ͂Ν. 

βύνλα ᾿Απόνλωνθ. χαὶ Λαμείας ς Ἐρυϑραία, οἱ δὲ, Σικχε- 
λίω, ἄνλοι Σαρδιαγήν " κα ἄλλοι ἄδλως ΜΙ; τίω Ὑρωϊκὴν 

λωσιν ἔτη ὑτγ΄. σιωετάξατο βιβλία ταῦτα. αὖξαὶ παλιδιῖ ̓  
μέλη" χρησμᾶς - λέγεται δὲ ὦ τρίγωνον ἔθου λύρας αὐτὴν 
τρώτἼω ἑυρεῖν. δευτέρα, ἡ Ἔλισσα. ἔγραψε μαντείας ἡ χρῆσ- 
μὲς δι᾿ ἐπὼν. τοίτη. ἢ Θετταλὴ, ἡ κληθεῖσα κα καὶ ἡ Μαντὼ, ἀπύ- 
γονος Τιρεσίμ. τετρίρτὴ ἡ κληθεῖσα αἶσο τινων Σάρβις" ὑσὸ δέ 
τίνων» Καοτάνδρα, ἄνλων ὅν Ταραξάνδρα. ἔγραψε χρησμές. πέμ. 
πτὴ; Κύμαια. ἔκτην Θεασρωτίς" ἔγραψεν χαὴ ἀυτὴ ὁμοίως χρησ- 
μές. ἑβδόμη, Χαλδαία,, πρός τινων Ἕ( αία, κἡὶ σἷδι Χριτὃ Ὧγο- 
φητέυσασα. 

ΠΕΡῚ ΣΙΜΩΝΙ ΔΟΥ ΥΟΥ̓ ΛΔΥΡΙΚΟΥ͂. 

ὙΣ Ιἰμωνίδης Λεωτρεπᾶς, ᾿Ιϑλίτης, τῆς ὦ Κέῳ τὴ νήσῳ πόλεως" 
λυφικὸς μῶ; Στησίχορον, ὃς ἐπεκλήθη Μελικέρτης. γέγρατ- 

τα αὐτῷ Δωρίδι “διαλέκτῳ; ὴ Καμβύσῃ ἃ Δαρείῳ βασιλεία ν 
ἃ Ξέξε ναυμαχία " ἡ ἡ ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίω γαυμαχ ἰα δι᾿ ἔλε- 
γείας " ἢ δ᾽ ὧν Σαλαμῖνι. μελιχῶς " ϑρῆνοι » ἐγχώμια , ἐπι- 
γράμμα]α" παλᾶνες " τραγῳδίχι᾽ κ ἄνλα.. ὦ ἕτερος Σιμωνίδης, 
Κεῖος» ϑυγαΊειδὲς χατὰ τινὰς τῷ “«ροτέρᾳ, ὃς ἐπεκλήθη Μελι- 
κέρτης - γέγονε “τγρὸ Ἂμ Πελοπονγησιακὼν" καὶ γέγραφε γενεαλο- 
γίαν ὧ βιβλίοις τεισί. ὦ ἅἄδλος “Σιμωνίδης Μαγης βν δρ 
ἐποποιός. γέγονεν ἐπὶ ᾿Αντιόχν τ μεγάλϑ κληθέντος " ἢ γέ 
γβαφε τος “γάξεις αὐτὰ 9 κὶ τίω αὔρος Γαλάτας μάχίω" . ὅτε 
μὖ 0 ἐλεφάντων τὴν ἱπτσον αἀὐυτὸὰ ἔφϑειραν. ὦ ἄνλθ. Κα- 
ρὕστιθΘ.. ἢ ᾿Ερετριεὺς ἐποποιός " ἔγραψε τὴν εἰς ᾿Αυλίδα συνο- 
δον ἦμ ᾿Αχοαλὼν τειμέτρων, βιξ λία β΄" «ὧδε ᾿Ιφιγενείας ὅγω ὴ 
ἀνλθ., Καίνεω ᾿Αμοργῖγθ. ᾿ ἰαμβογράφθ.-. ἔγραψεν ἐλεγθα 
ῳ βιβλίοις β΄. ἰάμβες. «ορὼ τος ἀυτὸς 7) κατῷ τινὰς ν γέγονε 
μῷ ὑ ἃ ς΄ ἔπ ΤῊ ὙΤρωϊκὼν. 

ΠΈῈ- 



18ὲ τάδ, 
ΠΕΡῚ. ΣΟΦΟΚΛΕΌΥΣ,. 

-ὦῇὖ 
- 

΄ ᾿ ἑ 

Ὁ Οροχλην ᾿Αϑηναῖος τραγικὸς, πορεσ ζὑτερίυ Ξωχρατοξ ἔτη 
ἰζ. ἔγραψεν ἐλεγείῳ τε ἃ πιιᾶνας" ᾧ λόγον χαταλόγας, 

δίω, «ἕξι τὸ Χορᾷ “ρὸς Θέσπιν ἡὶ Χοιριλον ἀγωνιζάμδυος, τὲ: 
λευτᾷ δὲ μετὰ ᾿Ευφιπίδίω ἐτὼν, ς΄. ἐδίδαξε δὲ δρίματα ρχγ΄" 
ὡς δέ τινες, δ πονλὼ πλείω" νίχας δὲ ἔλαξε χϑ΄, ᾧ ἔπεριΘν,, 
᾿Αδίστωνος , ὑιωνὸς δὲ τὸ Ὡροέρν Ξσφοχλέν: τὰ πρὲσ βυτέρξ, 
Αϑηναῖος τιαγίχός. ἐδίδαξε δὲ δρώίμλτα μ΄. χὖ' δέττινας, α΄ 
νίκας 5) εἰλεν ζ. ἔγραψε ἃ ἐλεγέιας. ᾧ' ἄκλο: τραγικὸς “χρῷ 
λυριχος, ᾿Αϑηναῖος ᾧ ἀντὸς, ἰποόγονθο τὸ παλαιᾷ. γέγονε 5) 
Ὁ ΝΣ πλεάδα" ἤτοι ΜΙ τὸς ἑπτὰ τραγικός " ὁ τὲς πλειὰς 
ὠνομαοδηταν. δράματα αὐτῷ ιέ. 

ΠΕΡῚ ΣΩΠΑΎΡΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚοτ,. 

Ωτατρος, χωμιχῦς. ΔΜ δραμάτων ἐυτὰ ὅδιν Ἱππόλυτθο" 
φυτιολόγθο" σιλφία " καὶ Κυιδίχ" νεχῦιχ" πύλαι" Ὀρέστης " 

φακὴ  ᾧ ἀδλα. 

ΠΕΡῚ “ΣΩΣΙΚΛΕΌΥΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙ ΚΟΥ. 
Ν τ Ὁ ͵ ῃ Μ ͵ ,ἴ 

Ὠσιχλῆς. Συραχόσιος τραγιχος,, ἐδίδαξε δράματα δ)». ἐξὶ- 
«τὰ »» ὯΝ " » , Φ ῃ δώ 

χησε δὲ ζ΄. ἔξι δὲ ᾧ ἀυτὸς ὧκ δ ζ΄ τραγικῶν, διτῆϊες 
᾽ ΄ , ᾿ “. ᾿ ΕΝ Ὧν, ἶ ! ͵ 
Σομανδήσαν πλείας, ἐγένετο 5. ἐπὶ Τ τεχευτολὼν χρόνων ΦΙΧι π 18. 

ΡΣ ΤΉ ΣΟΥ ΓΚΡΕΖΙΘΕΣ. 

ἘΣ" , ᾿ ΐ ." 

ς Ὡτεδὴς Κρὴς, Μαρωνείτης, δαϊμονιοϑεὶς, ἰαμιβογράφος.. ἔγγρα- 
γ᾿ ᾿ , Π Ὁ .Ψ 

ε φλύαχας. ἤτοι χιναίδος,, διαλέχτω ἰωνιχὴ" χὰ γὸ τωνὶ- 
4 " Ὁ ἴω ν ᾿" . δΚ 3 ᾿ ἤ 

(οὐ Λόγοι ἔχαλλδντο ὅτο! . ἐχρήσατο δὲ τῷ εἶδεε τότῳ ᾧ ᾿Αλεέ- 
«-΄ . ἕᾳς ᾿ « ᾿ ’ “κι - 

ζχνδρος ὁ ᾿Ἀιτώλος, καὶ Πύῤῥος ὁ Μιλήτιος, ᾧ Θεοδώρας, ΦΌΎΓΡ 
3 Ἷ ἰπωας ἢ Ἢ .»ι ἽΝ ᾿ Ὁ ω Ὁ ᾿ εἰ πες ΄ 

μογχαρώδας, ᾧ Ξεναρχος. εἰσὶ . αὐτῷ ξιδὴ “πτλεαςα "σον, ἰδ 
“Α΄ ς ἥ τ 7 ΡΛ ΉΒ ΚὩν,;» Ἂ ρων ὰ δ. Ὁ 
Αδὲ χατίβασι:" «ρίηπος " εἰς Βελεστίχίω" ᾿Αμαζωνγ ἔτε 

᾿ ͵ 

οα΄. καὶ ἐγκλειόμεναλ" ᾧ ὡὖοιλυτρέμδοος. 

ΧΈΡΗ ἐς, Ὁ ΤΈΓΡΙ ΧΟ ΤΟΥΣ ΠΟΙΉΤΟΩΣς 

Ὠτήριχος ὃ ᾿Ασίτης . ἐπτοποιός " γεγονως ἐπὶ Διοκ 7 α- 
γἃ. ἔγραψεν ἐγκώμιον εἰς Διοχλητιανόν" Βαχσσαρλκοὶ, ἦτο! 

Διονυτιακὰ 5. βιβλίᾳ δ'" τὰ χατὰ ΓΙχγϑέεναν τω Βαβυλωνέδα, 
τῷ κατὰ Δριζδνί " βίον ᾿Απονλωνίν τῷ Τυχγέως Πύϑωνα 9 Ὁ 

᾽ἊΔλε- 
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᾿Αλεξανδεοιαχόν. ἐστὶ δὲ ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ Μαχεδόνγος ἱστορία. ὅτε 
Θήβας παρέλαβε, ᾧ ἄλλα. 

ἍΠΕΡ ΣΟΦΒΛΟΥ. 

ὋΣ φίλος ̓ Σικυώνιος μπῶ Θηβαῖος. κωμικὸς ὃ μέσης κωμῳδίας. 
δράματο ἀυτὸ κιδαρῳδόρ" φΦίλαρχος᾽" Τιωδάρεως, ἣ Δή- 

δα ὦ δημκία " ὦ ὈΑΡΝ καὶ ὐδαχαταϑήχη. 

ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΝΟΣ. 

δου όῶος χωμικός. Ἴύτα δὲ δράμια το ᾧ χωμωδίχα , πενϑερὰ , 
Το ἤγαῖος ὦ Δεισνοσοφιςοαἧς. 

ΠΕΡῚ ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ. 

Σ ΤΠνϑαρος Ἡρακλεώτης " ἣν δὲ τραγωδίας ποιητής " δράματα 
δὲ ἀυτὸ, πὐθικαμόμδοος Ἡρακλῆς " Σεμέλη κεραυνεμένη. 

ΠΕΡῚ ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ͂. 

Τησέχορος ᾿Ευφόρξου “ον ᾿Ευφύμε. τοὺς δὲ χρδτοῖς ἣν γεξώα 

τερος ᾿Αλχμᾶνος τῇ λυοικῶ,, ἐπὶ τῆς λζ' Ὀλυμπιάδθ.ο. 
ἕχεν ἀδελφὸν γεωμετρίας ἐμτσείρον Μαμερτῖνον 5 ὦ: ἕτερον. Ἡλιά- 
γαχτς νομοθέτίω. γέγονε δὲ λυδαχος" ὦ ἔστιν αἀὐυτὰ τὸ τοιή- 
ματῷ ΦΔωεοιδὶ διαλέκτω, ὧν βιβλίοις κε΄. Φασὶ δὲ αὐτὸν γρά- 
ψαντα ψόγον Ἑλένης» τυφλωθηναι πάλιν 5) ἡράψαντα Ἐλές 
γὴς ἐγκώμιον - δξ ὀνείρε τίω παλινῳδίαν ἀνα βἈέψαι. ἐκλγϑη 
δὲ Στησίχορος , ὅτι «ορῶτος χιϑαρῳδίᾳ χορὸν ἔστησεν. ἐπεί τοι 
«ρότερον Τισίας ἐκαλετο. 

ΠΕΡῚ; ΣΤΡΆ ΤΠΆΛΟΣ. 

βυλ μ τ ̓Αϑηναῖος τραγιχός. ΤᾺ δραμάτων αὐτὰ ὕσι ταῦα, 
τα ἀνθρωπορέσ-της " ̓Α ταλάντη" ἀγαϑοὶ, ἢ ἤτοι ἀργυφίν ἀφαὰ- 

γισμός " ̓Ιφιγέρων" Καλλιτίδης" Κινησίας" λιμνομέδων " Μαχεδό- 
ες᾿ Μήδεια" Τρωΐλος - Φοινισσολ Φιλοκχτήτης " Χούσιππος " 11«)- 

σανγίας" ψυχασταί. 

ΜΕΡΙ ΣΤΡΑΙ ΤΩΝΟΣ: 

ὙΝ Τράτων » κωμιχος τῆς μέση; χωμῳδίας " ΔΜ δοαμάτων αὐτὰ 
Φοῦνξ. 

Οεο ΓΡΑΜ- 
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ιβ ῬΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ; 

ΠΕΡῚ ΣΕΛΕΥΚΟΥ ΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

ΣΕΛ Ἄευκος, ᾿Αλεξανδρεὺς γραμματικὸς ΤῊΣ ἐπε ϑὴ ὁμηδι» 
κός. ἐσοφίστευτε δὲ ἐν Ῥώμῃ " ἔγραψεν ϑξηγητιχὰ εἰς 

πίντι 9 ὡς εἰπεῖν 4 ποιητήν" περὶ τῆς ἐν σιυμωγύμιθις: διαφορᾶς" 

αἶδε ΤῸ ευδὼς τετιστευμένων᾽ τϑὰὴ Τμ ταρ ̓ Αλεξαυδρεῦσι πα- 
ροιμιὼν " αὐδὶ ϑεῶν βιβλία ἡ “ὦ ἄδλα σύμμικτα. ἢ ἕτερος, 
᾿Εμισηνὸς, γραμματικός. Ἄρλόψε ἀἰαπταλιευτικὰ δι᾿ ἐπὼν, βιβλία 
δ΄" εἰς τὸς λυφιχὲς ὑπσόμνημα" Παρϑικὰ δύο. 

ΠΕΡῚ ΣΕΡΗΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂.. 

ψολο οὐδοι ὁ ᾿Αίλιος, ὃ καὶ ̓ Αϑηναῖος, γζαμματικός. ἔγραψεν ἑ Ἐπ᾿: 
τομὴν ὧ Φίλωνος; Φραγματείας" περὶ πόλεων ᾧ Ἴΐνες ἐφ᾽ 

ἐχάτίω ἔνδοξοι, βιβλία τοία- ἐπιτομὴν ΝΜ Φιλοξένε εἰς "Ο- 
μῆρον ά. ἰ 

ΠΕΡῚ ΣΗΜΟΥ͂ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

ἼΣ Βρος, Ἡλεῖος γζαμματιχός. ἔγραψε Δηλιαχὰ βιβλία ἥ" 
περιύδες β΄: πεϑὶ 1 Παρ Ἐν περὶ Περγάίμα ἐν" περὶ παιά- 

γων. οὐ τὅτῳ ὅ᾽ μνημονέυε: μϑσικὼν τινῶν ἰδεὼν τύτων , αὐτοχα- 
βάλων. ἰϑυφάννων, Φανλοφόρων. 14) δι μὴ, φασι : κιττὰ ςέ- 
Φανον ἐφύρεν᾽ ὠγομάοϑοησαν 5. ὑξὲρόν “ΤαβΟοι" οἱ 5) ἰϑυφαῖλοι 
“ροσωπεία μεϑυόντων εὐ ΧΟ» νὦ χειείδας ἀνθ είνας. ὦ χιτῶνα 
μέχρι Ὁ σφυρὼν " οἱ 5' φα Νλοφόροι τὰς ὄψεις χκιτ]ῷ ᾧ ἴοὶς «Ἐ- 
φανόμδηοι. 

ΠΈΡΙ". ΣΙΜΜΙΌΥ ΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂,. 

πξιωρίω Ῥοδιος γραμματικός" ἔγραψε γλωοσας, (ἐβλίᾳ τεία" 
᾿ ποιήματα διάφορα 5 βιβλία τέσσαρα. ἔγζαψε “ὡρὼ τῦς . Χἀα- 
τὰ τινὰς, Ἰάμβες, καὶ ἄνλα διάφορα " οἱρχομολογίν τε τ᾽ Σαμίων. 

ΠΕΡΙ ΣΩΣΙΒΙΌΎΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΤ'. 

ἾΝ Ὠσίξιος .) Λαάχων γ(αμματιχὸς ΨΜ ἐπιλυτικῶν καλεμένων. 
Οὐ τῦτοι: δὲ ἰστορεὶ κα τῶτο, 7) ὅτι εἶδος τ κωμῳδίας δὲν 

καλδμδρον διχλεστῶν ἃ μιμηλῶν᾽ Φ περὶ Ψβ' μιμηλὼν ὦ, Δα- 
χωνιχὴ στορεμδύων παλαιῶν" καὶ ἀΐλα. 

ΠΕ- 
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ΤΙΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΔΟΥ ΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΊΙΚΟΥ. 

ΠΕ υρίδων. γιμαμματιχός" ονὴρ [Παμφίλης ἱστορῦτοαλ᾽ ὅτος γα 
τὰς ἱσορίας περιῆνψεν. ἔγραψεν ὀρθογραφίαν" ζητήσεις ὁμη- 

ρικάς " ὑπόμνημα εἰς ἀρ: Φ Μένανδρον" περὶ μέτρων" ὑπό- 
βινημώ. εἰς Ἐυειπίδίω." ὦ περὶ χωμωδίας.. 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ.. 

ΠΈΡΙ ΣΕΞΤΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ.. 

Ὲ το: Χιωρωνεὺς 9 ἀδελφιδῦς Πλετίρχθ" γεγονὼς κώτα 
Μάρχον ᾿Αντωνῖνον τὸ» Καίσαρα Φϑλότοφο:; μα ϑητὴς Ἧς 

δότε τῦ Φιλαδελφαίν . ἣν δὲ τῆς ΠΠυῤῥωνείϑ ἀγωγῆς" χα τοτὃ- 
τὸν «γὸς τιμῆς τῷ βασιλεῖ ἢν. ὥστε καὶ σωυδικάζειν αὐτῴ. ἔγρα- 
αὐεν ἡθικά" ἐπισκεπτιχὰ. βιβλία δίκα" καὶ ἄγλα. κὶ ἕτερος. Δί-- 
βυς φιλόσοφο:. ἔχρωψε σχεπτικὰ οὦὁ βιξ λίοι; ἐγ [Πυῤῥωνεία. 

ΠΕΡῚ ΣΙΑΒΑΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

"ας τα Δ Ν᾽ πὸ , ι ἵὰς [λίβανος . φιλόσοφος" ὃς ἐπιειχῆς εϑὲ ἣν τὰ ἀνα γα ἱερος 9. 
ἀπλόστερος Ὁ τὰ ἤϑη καὶ ἐπιπόλαιος. 

ΠΕΡῚ ΣΙΜΜΙΌΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ὡ ἸΙμμίας» Θηβαῖο: φιλόσοφος . μαϑητὴς Σωχράτυς. ἔγμραψε 
πεεὶ σοφίας" περὶ φιλίας" περὶ ἀληθείας " πεοὶ μεσικὴς " 

᾿ νι φ “ Ὁ » 
πεεὶ ἀιρετὸ καὶ φευκτϑ" πεοὶ ἐπιμελείας ψυχῆς" τῷ ἀανλα φιλοσοφα. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΣΟΛΩΝΟΣ. 

“ολωῳ ᾿Αϑηναῖθο φιλόσοφος. καὶ γομοϑ ἐτὴς. ἔγραψε γόμϑς. 
᾿Αϑήναίοις. ὁ! τινες ἄξονες ὠνομάοϑησαν ν διὰ τὸ γφαφῆνολ: 

οὐτς ὦ Ζυλίνοις ἀξοσιν ᾿Αϑηήνῃτι" ποίημα δι᾿ ἐλεγείων 5 δ᾽ 
Σαλαμὶς ἐτιγράφεταμ' ὐσοϑήχας, ἐλεγ εἶα ᾷᾧ ἀἄκλα. ἐσὶ δὲ ὦ 
ὅτος εἰς ἘΜ ἑπτὰ ὀνομαζομδύων σοφῶν. κὶ φέρεται αὐτὰ ἀπόφ- 
ϑέγμα τόδε, μηδὲν ἄγὸν" ἢ τὸ γνῶθι σάυτόν. αἰτέμϑυν Θ. Ὗ 
γομιοῦ ετῆσιαι τς γέες 9. ἀπητησαν τὰς πολίτας ὄρχϑς ν ὅτι δὴ ὃδὲ-: 
καετίδῳ μένασι ῷ ,στέργσι τὰς παρ᾿ αὐτὰ τιϑεμένες γόμες" ὴ 
Λοιπὸν εὐ μὴ συμάρεσιν αὐ τοῖς τὸ τηνικάδε λύεδι. τῦτο τ᾽ ἐποίη-- 
σεν. ἵἴνᾳ τίως Φροτεῦ ἰσὴ αὐτὲς ἐμμεῖναλ ἐπ᾿ ὀλίγον χρόνον ΤοῚς; 
δύγεμασιν. ἤδεν, γὸ ὡς εἰ γέυσονται γομοϑεσίας., λοιπὸν δὺυσμε- 

ως “2 ΚΝ 
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“ταϑέτως σχίσωσιν αὐτόν. Ἄαθων Ἰοίνιυν ὅλον τὸν ὄρχον παραὶ 
Ὁ ᾿Αϑηναίων, ᾧ "νομοϑετήσας ἀυτοῖς: ὀξηλϑεν ὑσδὸ ̓ Αϑηνῶν 
ὀφείλων τίω δεχαετίαν ἔξω ποιῆσώι. περιπολὼν ὃν τὶς πόλεις, 
ἤλϑε ὦ εἰς Λυδὸν «α' ΚΚροῦσον τὸν βασιλέα" ὃν ἐλϑόντα ᾿ 
εἰς θαῦμα θέλων χινῆσοωι, ἔπεψεν εἰς τὲς θησαυρὲς υτὰ, δευχ- 
γὺς αὐτῷ ὡς πολύχρυσ ος Κροῖσος. ἐπανήκοντα δὲ ἀπὸ ΤᾺ 9η- 
συνρῶν τὶν Σόλωνα» ἤρετο ὁ Κροῖσος τίνα γομέζοι ἐυδοὺμονγέ: τε- 
ρον πάντων εἰν ϑρώπων᾽ ὑπολαβὼν ὅτι δὴ αὐτὸν ὭΡΟ πάντων εἰ- 
ποις, Ὁ 5. Σόλων ἀπεκρίνατο . Τέλαον τὸν ᾿Αθηναῖον. ὐοίζετο γὼ 
ὁ Σύλων. ὶ τῦν πλῦ τον γῆ τίω αὐσερηφάνειαν ; ἐυδαιμονίαν, ἀνλὰ 
τὸν ἀπαθῶς ζήσαντοι. τότε ὃν τὺν Σόλωνα ἀπἌηςτον καλεὶ ὁ Κρο- 
σος, πλείονα πλϑτον τὰ Λυδία χρυσὃ ὀρεγόμδιον ϑεάσανσζ.. καὶ 
ὁ πλϑτος ᾿ : ἐυδαιμονία ΤΙς τ τὰ ἐχτός " τρεὺς γὸ ἀυδαηιο 
γίας διὸεν ὁ λύγος, τίω ὧν ψυχῆς ἀπάθειαν. τίω ὦ σώματι 
ὑγείαν 5» καὶ τίω πεεὶ σοὶ ἕχτος πολυτέλειαν - ἐχρῆν ὃν τον Σό- 
λωνὰ «φρουϑῆναι. εἰ αὶ τῇ ψυχὴ εἴης ἀφιτος γ ἑκανός σοὶ χρὴ ὁ 
πλϑτος, γος Ἰΐω ἐκτὸς ἐυδαλμουίαν. 

ΠΕΡῚ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Τίλπων Μεγαρέυς φιλόσοφος . γέγονως ΠΟΣᾺ τῷ φρώτω 
Πτολεμαίῳ; μαϑηΐης. Πασικλέες τὲ Θηξαίῳ, ὃς ἠχροάσατο 

Κράτητος τῇ ἀδελφῆ, ὦ Διοχλείδε τὸ Μεγαρέως. ἔγραψε δια- 
λόγες ἐκ ἐλάττας ΤὌ χ'. 

- ΠΕΡῚ ΣΤΡΆΑΒΟΝΟΣ,..- 

Ἰράβων, ᾿Αμασέυς. φιλόσοφος καὶ γεωγράφος. 

ΠΕΡῚ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ. 

Σ Τρτν; Λαμιψαχηγὸς Φιλόσοφος. Θεοφράτϑ γνώριμος κα " δίς 
δοχος. ὑὐιὸς δὲ ̓ Αρχεσιλάε, ἢ ᾿Αρκεσία" ὃς ἐπεχλήϑη φυ- 

σιχὸς. διὰ τὸ παρ᾽ ὁντινγὰν ἐπιμεληθῆναι τὴς φυσικῆς θεωείας. 
ἐγζαψε πονλά. ᾧ ἕτερος. ᾿Αμασεὺς φιλόσοφος. γέγονεν ἐπὶ Τα 
βεοῖς Καίσαρος" ἔγραψε γεωγραφίαν ὧν βιξλίοις ζ΄. 

ἘΞΕΡῚ ΣΥΝΕΣΓΟΥ. 

ἋΣ Αζῦν », ἐπίσχοπος ἐκ [Γτλεμαΐδος ΓΙενταπολεως τῆς -ῳ 
Λιξύῃ Θηβαΐδος, φιλόσοφος ΔΨ ἱερατικῶν γενόμδιος. ἔγρα- 

βιβλία διάφορα, γραμματικά τπὸῷᾧἪ ἃ φιλόσοφα: ᾧ λόγες 
αν 
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βασιλικὰς Ὡγος ᾿Αρχάδιον τὸν ξασιλέα" πανηγυφικϑς ἢ ἐπιδεικ- 

τικύς᾽ ἐγκώμιον φαλάχρας" ὴ πεδὰ “ρονοίας "λόγον σου μασΊον" 

ἃ τὸς ϑυυμαξομένας ἐπισολάς " ᾧ ἀνκλὰ πλεύστα. κα δ διάφορα ὍΣ 

βλίᾳ σιωέταξεν.. 

ΠΈΡΙ' ΣΥΡΙΑΝΟΥ͂. 

ἀν δα οαρΝ ,. ᾿Αλεξανδρεὺς φιλόσοφος. ἔγραψεν ὑϑόμνημα εἰς 
ὅλον τὸν Ὅμηρον ὦ» βιβλίοις ἐπτοι" εἰς τίω πολιτέιαν Πλά- 

Τῶνος 5 βιβλία δ' εἰς τὴν Ὀρφέως σεολογίαν, οιΟλία δύο" εἰς 
τὰ Γρόχλε πἶρι ΟΜ πὰρ Ὁμήρῳ Θεῶν" συμφωνίαν Ὀ φέως » 
᾿πυϑαγόρα. ᾧ [Πλάτωνος" πεεὶ τὰ λόγια, βιξλίᾳ δέκα" καὶ ἀλ- 
λα ὀξηγηήικά. 

ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Σ Ὥφρων, : Συρακέσιος ᾿Αγαϑοχλέϑς ῷ ΓΝ πος 
δὲ χρθτοις ἣν κὸ Ξερξίω Τὸ ᾿Ευοιπί δον" ἐγραφεομίμας 

ὐδρείες " μίμες γμειωμκίκειας ἡπούσοδ δὲ γαταλόρδέτν “Δωρίδι δια- 
λέχκτῳ. ᾧ φασὶ ΓΙλάτωνα τὸν φηλότοφον ἀεὶ ἐντυγχάνειν ἀυτοὶς, 
ὡς καϑεύδειν ἐπ᾽ ἀυτῶν ἐοϑ᾽ ὅτε. 

ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΟΚΡΑΤΟΣΥΣΙ: 

» Ωκράϊης » τὸ μδὺὶ γένος ἣν ᾿Αϑηναῖος Ἂ φιλόσοφος δὲ Σ ποΐ- 
δευσιν' διδάσκαλος Πλάτωνος... ὅτος περιῆγε τὴν ἀγοράν, ᾧ 

τοὶ μειράκια φροετρέπετο ἐπὶ φιλοσοφίαν, ᾧ μάλις. ο, ἃ ἐνόμιζεν 
τὸς φιλοσοφία» ἐπιτήδειοι τὰ πεδικα νὴ μειράκια" τὸς 

“ἈΝ Ἀέγησιν Ἐἢ ῷ ἐυφυείς.. Ἦν ὃν δόξα παρ ᾿Αϑηναίοις ὁ ΟΤΙ 

παιδεραςης ἣν ὃ Σωχράτης . διχ τὸ ἐπιλέγει τὲς ἐυμόρφες. ἐυ- 
εἰσικεται 5) ὁ ΤΙΠλάτων ἐν τῷ Θεαιτήτω: καὶ τσαντὰ χοῦν ὅτω Υρϑ 
ἐκ Σωχράτυς" ὅτι χαλὸς ὁ Θεαίτητος: , ὦ καλὸς: ὁ Χαρμίδης. 
ἀντικρὺς δὲ οὐ τοὺς λόγοις, ἔμφατιν το; ἔχει δ ΓΙᾺ άτων . ὁτι 
Σωχράτης ὐσωπτυϑη ἘΠ τοιῶτος » διὰ τος τουλιύ τοις ν ὡς εἶ ΤΟΥ» 
εἰκὸς ἰντερωτήσεις , ὅτι καλὸς ΓΝ ἢΡ»5 αν καὶ Ἴἰὼ ὄψν 3 ἀλλὰ 

ς, ψυχήν. αὐπενοήθη δὲ ὅτι ὦ τῷ ᾿Αλχιβιάδῃ συγγ ἰνεται Ὁ 
τὸν αἰσχρὸν ἔρωτα. τῶτον ὡς δαιμόνια Ἰινὰ 1 παρεισφέροντα τὴ σο- 
λιπίᾳ; ἡτιάσαντο "Ανυτὸς καὶ Μέλιτος" ὧν μέμνηται ὦ ᾿Αδισιτο- 
Φάνης». Μήλιον Σ Σωκράτην ἀποχαλὼν " ἐχ, ὅτι Μήλιον ΟΥ Τὸ 9 
( ̓ Αθηναῖος γὺ ὁ Σωκράτης ) ἰδ ἐπεὶ Διαγόρας, Μηήλιος ὧν, διε- 
βάνλετο ὡς ϑεομάχο: καὶ τὶν ἸΣωχράτιν ὅ' ας ἀϑεον διαξ άδλες. 

διά 
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διὰ τῦτο Μήλιον ἀυτὸν ἔφη. ἢ ἐντὶ τὸ ἀτεβὴ" ᾿Δρισταγόρα γὼ 
τὸ Μηλίμ μαϑητὶς ὁ Σωχρώτις. διεξέβλίωυτο 5. ἐπὶ ἀἐϑείᾳ οἱ 

ἥ ᾿ ε ἥ » 
Μήλιοι, ἀπὸ Διαγόρα. ὃς χρήματα α΄δαθέμενός τιν!» κα ἀποςε- 

[ ᾿ «ἤν ᾿ , 5 Ν , “ ᾿ , 

εηϑεὶς 5. εἰς ἀϑείαν ἐτράπη" ἢ διότι Μῆλον ἐπολέμησαν ᾿Αττι- 
͵ ἘΝ Ὁ. , ᾽ ΄ με , 

κοί. οἱ δὲ. ἐπειδή τις ᾿Αρισταγόρας διϑυραμβοποιὸς ἐἶξορχῆσα- 
ἡ». ͵ὔ Ἔ Φ}}ν “εἢ Ἷ ἊἋ “. "» -- 

τὸ τὰ Ἔλδυσίνια᾽ οἱ ὅ. Μήλιον, ὃ χατκασρβαύνοντα 7ὴ διδαχὴ 
ι . ; γ ἈΚ 1 μα απ να Ὁ δ ἀν ΤΥ τΥ3ι " 

τὸς ψυχὰς Μηλίων" οἱ 5.2) ὃ χομῶνταγ ἢ δασυν" τὶ πονλὰ. 
3 ͵ [ἢ - “ " «ἶς. - ἢ« ἐν: ὩΖ 

ἀἄνκλα αἶρα τότ λέγεσι τὸ Μηλίεβ.. ἄνλως " Μήλιεοόν τινες ὁΐξε: 
᾿ ᾿ ͵ -- ᾿ 5. ΓΕῚ 

δέξαντο, τὸν τὰς ΤᾺ ἐισίιοντων ψυχὰς ὀξύνοντα , «ρὶν ἐϊσελθεῖν: 
᾽. ἘΓ Ὁ οι» 7 ϑ., 
ἠγφιωμένας " ἀπὸ μεταφορὰς ἢ ἀλόγων θηδίων" μῆλα γὸ τὰ θρέμ- 

ν ι Φ. λ ΕΣ [] Ε] ες. “: “ 

ματα. οἱ δὲ εἰς τὸ δασὺ ᾧ ἀνχ μηρὸν τοῦσιν αὐτό" δι 5 ὅτω 
ε , τὸ 

παρέλαβον" Διαγόρας ὁ Μήλιος. ὃς πρότερον ἣν ϑεοσεξὴς 5 πα- 
᾿ ᾿ ᾿ . 9 ἣ ᾿ " 

μακαταϑήχίω ἐπό τινος ἀτσοστερηϑεὶς, ὡς ἐφίΐω. ἐπὶ τὸ ἄϑεον' 
Ξ ᾽ “" « νι ς. 9 ΠῚ ἔ - τῷ ᾿ 

ὁξέδραμεν- ἐφ᾽ ᾧ οι ᾿Αύυδοι ἀγανακτήσαντες, τίω ἕλον ἐκά-: 
υ “-: ἤ ᾿ ᾿ ἤ ». 

κωσαν. ὕσερον ὁ. καὶ βλάσφημος εἰς τὸ Θεῖον. χαλ ποτέ φασὶν Ο᾽ 
, Φ λ Ν τ ἢ ᾿ -. ᾿ » ».: ἐτ' ῆις 

πανδοκείῳ ἐυρεθεις 5» Αἃὶ μὴ ἕυρων ξύυλω. ἀνα ἀγαλμα Ἡρακλεϑε,, 
:: ͵ « [ν ᾽ " ᾿" 

ἀγεὲ. φησὶ, τοισχωδέχατον ἐμῖν ἐπιτέλει ἀεθλον., καὶ ἔψησον ὃ 
᾽ : ; “ [ τι ᾿ 

φαχκόν. ἀνι ἐπὶ τὸ «ροχείρδυον ἐπανέλ Θωμἣο. αἰτιαϑ εἰς 8.) οἱ 
-Ὄ « ΄ ν Ν ! 

Σωχράτις ὑπὸ ᾿Ανύτῃ ᾧ Μελίτε, κατεκοίϑην ὡς διαφθείρων τὰς 
γένς,,) ἀποϑανεῶν" χαὶ πίων χώνειον, ἀπέϑανεν. ἔγγραφον δὲ ὑδὲν. 
χαπίλιπευ. ὡς τινὲς ὅ.,. ὕμνον εἰς, ᾿Απόνδλωνα καὶ ᾿Δρτεμιν" καὶ μῦ-- 

ον ᾿Αἰσώπειον δι᾿ ἐπὼν. 

ΠΕΡῚ ΣΩΤΑΙ ΔΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ.-. 

ἫΣ Οὐ τύδην ,ν ᾿Αθηναῖος φιλόσοφος . ὁ γράψας “ἔΦδλ μυστηρίων’ 
- βιβλία τρία. 

Τ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΑΝΤΆΛΟΥ. 

“ Ω .3 ΓΕ ᾽ ΝΜ γ᾽. ᾿ 

ΓΑ ταλος. ὑἱὸς ἣν τὰ Διός. ὅτος ἠξιώϑη τῆς τραπέζης Μ᾽ 
[ - φ,.- Ν ᾿ ι , ᾿ “ 

Θεῶν " ᾧ ἀξιωθεὶς 5. ἐδημοσ!όυσε τὸ μυστίδια, ἀὐυτὼν 9 ῷ 
ΓῚ γ,. ᾿᾽ -Ὁ ς ἣ Σ 

χομίζεται κόλασιν διοὶ τῦτο τοιάνδε." ἕξιν Ὁ τοῖς σὸ γίω δι» 
Ψ ᾿ .. ν ͵ ᾿ Ἅ: 

χαλωτιηοίοις , ἔχων πέτραν ἐπάνω αὐτὰ... καὶ χάτω ὕδωρ πολὺγ 4), 

βλαστήματα καρποφόρα". ᾧ ἤρτηται ὁ λίϑος κατ᾽ αὐτῷ. ἐάν ὃν 5. 

ΦῊ7 1.9, 
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φησὶ; ϑέλῃ πιὼν ὧμκ τὸ «- αχει μένα ὕδατος, τέππι ὃ λίϑος 

ἐπάνω ἀὐυτῇ ζῶ τι ωρεὲ τοῦ Ὃ ὄνδεν λιμῷ ἐ δίψῃ βρέ στ ̓  δρὼν 

μ᾽ ἀφ᾽ ὧν δὲ φαγ εὐ" κὶ τοιεῖνγ μὴ δι)ώ "ος δὲ διὰ τίω ἐπηρ- 
τημένίω πέτραν. Φ μόνον δὲ ἥξκεν, αὐτῷ γος κόλασιν Ἃ τέτραν 
ὑπερχετοοζ αὐτὸ. ὦ κατοπίέπτειν ἐπάγω αυτὰ. ΩΝ ὅτι ὦ ἐπι- 
γενείοις ὅτε ἥψατο τὸ πύεον ἀυτὰ ἢ λίμνης τὺ ὕδατος ἐἰξηραίς 
γετο. ἔνιοι δὲ ἢ ταῦτα αὗδὰ ἀυ]δ φασιν" ὅτι οι θεὸι ἐπὶ ἑτίαν 
ἐκάλεσαν αὐτὸν εἰς ἔρανον ὁ ὅδι τίω" ἐυωχ ἰαν «"σχευάσαν- 
σεξ. ἐπειδὴ ὃν ὦ ἄὐυτὸς ὃ Τάνταλος τῷ τὰ ἐράνε τρόπῳ αντεισφέ- 
ρξν τε τοὺς θεοῖς ἐυωχίαν ἠπόρησεν » ἀσεβὰς ἐπιχειρήματος τρό- 
φασιν τὸ ἀτορον ἜΆΕΝ: διαχόψας γὸ τὸν Πέλοπα, ἐγκαϑῆχε λέ- 
βητι" ᾿ ἑψήσας, τοῖς Ὁ εοὶς ταρέληκε. κόνίω δὲ Δύήμη)ραν ᾿ 
χρεῶν, ἀγνοίᾳ, μεταλαβεῖν Ἀέγεσι" τινὲς δὲ ὁ Θέτιδα. γνωφί- 
σαντα δὲ τὸν Δία, Ἑρμῇ ΦΌτ τὴ ξα,, ἐγχαθῆνιω πάλιν λέβη], τὰ 
κρέατα, ἃ ὑγιῆ τὸν παῖδα ποὺ ἔνι ἡ) Βακχιλίδης οὐ 
λοσαὰ τίω Ῥέμ λέμε ὑγιάσαι . καθεῖσαν διὰ τὰ Ἀέβητς. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩ͂Ν ΤΑΎΡΩΝ ΞΕΝΟΚΤΟΝΙΆΣ. 

Τ' Ταῦροι: ἔϑνος Σκυθικὸν, παρ᾽ ᾧ ἣν ἱερὸν τὴς ᾿Αρτέμι- 
δος " ὅπε ἣν ἱέρεια ἡ ϑυγάτηρ ᾿Αγαμέμνονος Ἰφιγένεια. 

ὦ τότω τῷ ἱερῷ παντο ἄνϑρωπον ἐπιδημᾶντχα ζένον,, ἔϑυον τὴ 
᾿Αρτέμιδι, «ορὸς τὸ μὴ κατύδηλον γίνεοϑιαι τίω ̓ Ιφιγένεταν μετὰ 
τίω ΥἹΜἹ ξένων ἐπάνοδον. 

ὙΠΈΕΡΙ ἜΘΟΥ. . ΚΑΤΗΣΤΕΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΤΑΎΡΟΥ. 

ΝΣ λευχοὶ τὦ ἸΠοσειδῶνι τοπάλαι ἐσθζοντο. διὰ τω το- 
λιὰν ἀλα" ὃς Πίνδαρος ἀξγᾶντα: χαλεῖ, ὁ ζει λευκός. οἱ 

3, παλαιοὶ, οἰργἄντας τὸς διὰ λίπος, ἤτοι πιμελὴν λευκὸς γοὕ- 
δὶ" καϑότι ῷ χρήδεμνα λιπαρὰν τὰ λεῦχα καὶ λα. καὶ παμμέ- 
Ἄανες 5. ὁμοίως ἀυτῷ ἐδίοντο. διὰ τὸ Ἰὰ ὕδατος μέλαν ,. ὃ δὴ- 
ἌϑΊαι ων τῷ , Τορφύρεον κῦμα. πόντον “μέλανα ᾿ Ν ἠροειδέα Φ 
ἐοειδέα." ὃ καὶ ἀυτὺ τάυτόν ὅσι τῷ πορφυρὰν μέλανα. διὸ ᾧ ἐμυ- 
" ὅτι ταῦρὸς τις ὑπο [Ποσειδῶνος ανεδοθη δὲ τίω Ἑνλώ- 
9 ὃς ἐλυμαίνετο τῆν χώραν 5 χὶ ἐσίνετο πονλά. ἐπὶ τϑτον ἐλ- 

ων ὁ Θησεὺς " ἀνε λεν αὐτόν. ῷ βυλόιδιοι ὁ ὧι ϑεοὶ μέγα τὸ 
ἔργο» δεῖξαι. τὰ Θησέως, καὶ ϑεραπόῦσωι ᾧ τὸν Ποσειδῶνα, κα- 
τεστήειξαν τὸν ταῦρον ὧν τῷ ϑρανῷὼ. ἀΐλοιὶ δὲ τὸν τὴν ᾿Ευρώτπία, 
ἐγαγόντα ὧμ Φοινίκης ἐΐς ΚΥ πίων διὰ τὸ πελάγϑε» οὖ τοὶς 

δπτροις 
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ἄστροις τεϑ ναι φασίν ὡς χα Ἐυειπίδης ἐν Φρίξῳ : . χάριν δὲ 
τότα ἐν τοὶς ἐπιφαάνεσ τοί τοῖς τὴ. ὑσο Διος τιμιηϑέντο- ἕτεροι δ' 
φατιν βὲν ἢ) τὴς Ηὸὺς μίμημα χάριν δ᾽ ἐκείνης» σὸ Διὸς ἐτι- 
μμήϑη τὸ ἄςρον. 

ΠΕΡῚ ΤΕΛΑ ΝΟ ΝΌΣ: 

Ελαμὼν ὁ τῇ ᾿Αἰαντὸς πατρρ φίλτατος ὦν τῷ Ἡρακλεῖ ᾿ 
μετεξῆλϑθϑεν σὺν ἀυτώ,, καὶ τὸ ἼΛιον ξίλον. τὅτω ἀπαιδι ἐ ὃν- 

τι» 75» ϑύοντί ποτε τῷ Διΐ, διαπορευόμῆνος ὁ Ἡρακλῆς » ὅτε ξ 
ον Νεμέᾳ χώρᾳ τὸ ᾿Δργς λέοντα; ἀτρώτον ὄντα σιδήρω, ὦ βο- 
": «σαντοίᾳας. σιωέϑλασε τοὺς οἰκείαις χερσὶ» σχεπαστηείῳ τῷ 
ὅτι δέρματι χρώμενος . ἐκλήθη εὐσελ ὃ εἰν εἰς τίω αὐτῷ οἿ- 

κίαν, ὦ ϑύσαι τῷ ἰδίῳ παταὶ Διΐ. ὃ δὲ Ἡρακλῆς ὅ τῷ Αὖ τὴς 
λεογτῆς ἑσως 9 ἠύξατο γγενέοσ αι παῖδα ἄῤῥενοι αὐτῷ . χαὶ λαβὼν 
χρυσέαν ὀνοδόχον φιάλίω » τεϑῦσε, (ὦ, ἢ ζατο ὅτως ὦ μῷ τὴν» 
ἐυχίω δι ἐπτὴ ἀετὸς, χῷλ φησι “Τελαμὼν; ἔσιτοι σοὶ ποὶἷς. ὃν κά- 
ἍἌεσον ἀεέτον" κἢ γγυνηϑέντο τὸν ᾿Αὐαντα, 7) ἀετὸν ἐχάλεσεν 5. Εἴτα 
᾿Αἔαντα. ὐξη δ᾽ ἔντο τ τῇ λεοντῇ τῦτον Ἡρακλῆς διεσιχέπασε 9 
Ὥ τίυτην οὶ τῷ ἐχαᾷ ἰσοτο" ὑφ᾽ ἧς σχεπόμδϑοος, ὡς ληρᾶσιν » ἄτρω- 

ς ἦν" πλίω μοὸνε τὸ τόπε κατοί τινάς τὸ σιχεπομένϑ " «ρωΐῳ 
ὅσο τὰ γωρυτῶ. τε. τάυτὴν ἐ Φόρεν. ὃ Ἡρακλῆς. ἄΐλοι δέ Φα- 

ν Ἡρακλείδίω ἢ τὶ ) τῆ σε λον ταῦ τὸ 5. λῆρος “ ὅτω δὲ ἔχεν: 
τὸ ΠΩΣ τεριδέξιος ὧν σρατιώτης ὃ ̓ Αἴας ᾿ τοϊνες τπολέμες 
πολεμήσας. ἐδέποτε ἐτρώθη, τῷ ἄφιτια τιρεῖν ἑαυτὸν Ὡ σχέπεοϊζ 
Ἰὼ σάκεε- ἐπεὶ δὲ ἐὐυτὸς ἕαωτον ανεὐ ΛΕ» τὸ ἕ ξίφος χατὰ πλευρὰς 

σὰς; ἢ τὸ τραχίλϑ. εἰς μῦϑον ἐτέϑη ὅτι τὔτες τὸς τύπος 
χε μονες τρωτύὕς. 

ΠΕΡῚ ΤΕ ΝΝΟΥ, ᾿ΑΦ᾽ ΟὟ ΤΕΝΈΔΟΣ. 

ῇ 

Εἴγρῆς ὦ Λευκοϑέα . παῖδες Κύκυν τὸ Ποσειδῶνος. ὦ καὶ 
μδὺ μήτηρ αὐτῶν ἐκ ἔτι ᾿ἧ ἐπέγημε δὲ ὁ Κύκνος Φυλο- 

γόμίω,, ἢ. ὡς ἔριοι" Πολύβοιαν. ἡ Φυλονόμη δὲ. ἐξατϑεῖσα ΤΩ 
Τένν. Φ γὺ εἰς ἀνδ δῷς ἐτέλει ἤδη ἀυτὸς : λόγες περὶ συωβ- 
σίας ἠτέγκατο γος αὐτὸν. τῷ 9} τὰ Θρος τὴν φύσι» ὃ ίκαλα τὶ 
ρύσιαν τος χκατηγγορήσατο “ρος τὸν πατέρα αὐτὸ ΓΤ τεσελήχοι 
αὐτὴν βιάτανϑ Α΄. ὁ 5) πιξέυσας τῇ κατηγοθίᾳ 5 συδλαξ ων τον 
παῖδα. ἐνέ βαλεν εἰς Ἀάρναχα ὼς ἐρ ῥιψεν βου ὑποκομένω 
ϑαλαοσαν᾽ ὃν διὰ σωφροτύνίυ., ὦ δι τὸ Ἐ) οἰωνὸν, ἔσωσεν ὁ 

[Π0- 

-- 
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ΤΙοσειδῶν' τὴν γὸ λάρναχα “ροτενεχθῆνωι τὴ Λυκόφρυϊ νήσῳ 
᾿ ἢ 4 ᾿ ν οι δ 

ἐποίησεν" ἣν ὁ! ἐπιχιύφλοι ϑεασάμδἬυι., χ4) ἀφελοντ; τὸ ἐπίθες 
μά» μαθόντες τὸ γεγονὸς) δ μόνον ἑαυτὼν βασιλέα τὸν Τένϊω 
κατεστήσαντο, ἀγλαὰ καὶ ἀπ᾿ σὐτὸ Τένεδον τὴν νῆσον “ροσἡϑόρόυ- 
σὰν, μὴ “«ορότερον τῦὅτο τὸ ὄνομα ἔχεσαν. 

ΠΕΡῚ ΤΗΔΛΕΒΟΩ͂Ν. 

Ηλείόχι, δι πρότερον τὴν ᾿Αχαρνανίαν οὐ κόντες , ἄνδρες Δ: 
τριχώτατοι τὸν τρόπον " τὴ εἰς "Ἄργος ἐπελθόντες, τὰς τῷ 

Ἠλεχτρυω!Θ. (δας ἀπήλασαν τῦ πατρὸς ᾿Αλχμήνης . γδυομδύης 
δὲ μάχης, αὶ ὁ Ἠλεχτρύων καὶ ὃ! τότε πολδὲς ἀνῃρέθησδν. διὸ 
»ἈἈχμήνη μετανέξη) νὰ ἀνεχήρυξε τὸν ἑαυτὴς γάμον, τῴ τίμωρη- 
σπκμδύῳ τὸν πα]οῶον ᾧόνον. τιμωρησάμδυος 5᾽ ᾿Αμφιτρύων., ἔγη- 

«- φ ΩΣ [} ΗΝ Ν Ν ῇ « 

εἶν. καὶ ἱσοοία σαφὼς παρ’ Ἡσιόδω. “αὐδαὶ δὲ τὴς μάχης Ἡρόδω- 
4 ν “ , ι.}ἦὖ Ι , - γ 

ρίΘ. ἱπορεὶ 5» ὅτι {Περσέως χαὶ ᾿Ανδρομέδας τεοσάρες παΐδὲς ἐγε- 
γογτο, Αλκαυῖος, Σϑένελος, Μήστωρ, Ηλεχτρύων " καὶ κοινίω» 
γ ἴω) βα. ’ ΕΝ Π ως Ὁ άν, Μύήσ ον 

ἐχον τίω βασιλιίὸὰμ » αὶ τὸν ἱεέρσεως ανάτον. Νίηστορος 5 

θυγάτηρ Ἱπποθόη- ὃς ᾧ [Ποσειδῶνος 2, {Ππερέλας᾿ τῷ 5), Τηλε- 

βόας, καὶ Τάφος. ὡς δέ τινες, Τ]περέλα τὸ Τηλεβόα ἐγνένοντο παὶ- 
δὲς. οἱ καλόμδοοι Τηλεβόαι. ἐλϑόντες δὲ, ἀπτήτεν ΗλἈεχτρύονᾳ 

τὸὶ τὸς μάμμης ἑαυτῶν τὴς μητοὺς Ἱπποθόης. ἀντισάντες δὲ οἱ- 
.“ ἽΝ. ον [ ΠῚ . Ὁ » Ο , ὦ 

τοῖς οἱ ᾿Ελεκγρυωνιδαι. ἀνηρέθησαν ὑπ᾽ αὐτὼν Γτερέλα παῖδες Τη- 

λεβόας . καὶ Τάφος" ἀφ᾽ ὧν ἡ νῆσος. Τηλεξόχι ὃν οἱ Τάφιοι, 
" οἷ Ἦν Ὁ ἘΣ ᾿ -ΝἹ ὶ ν δ. ᾿ δ 

ἤτοι ὅτι ὥλε ὀιχῦντες ἀπὸ τὰ “Δργμὲς,, τὰς βὺς ἀπήλασαν. ἢ 
ἐπὸ τὰ Τηλεζός τῷ [Πτερέλα τὸ βασιλέως ὑιδ " ὃ ἀδελφὸς Τά- 

«-- - 
φιος, ἐφ᾽ ὃ καὶ ἡ νῆσος. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ͂ ΤΗΛΕΜΑ ΧΟΥ. 

Ὦ ἩλέμαχίΘο 9 ιἷὸς ᾿Οδυοξέως . ὁλ τὴς ΤΠηνελόπης 5 ὁμοίως 
Ὁ δὲ καὶ ᾿Αρχεσίλαος, χατὰά τίνας. ὁμώνυμος ἡἡυόμενος τῴ ἐπί- 

χάπτω" ὅϑεν ιὑποτοτάζησιν ᾿Αρχεσίλαον πάππον ᾿Οδυοσέως γε- 
γέοϑ᾽ι αι. ἐκ Διὸς γαρ χφὶ ᾿Ευρυοδίας γδυνᾶται ᾿Αρχεσίλαος " ὃς ἐκ 
“ς Χαλχομεδέσης γεννὰ Λαέρτη " Φἕ ὃ ᾿Οδυοτεὺς. ὧκ τῆς ᾿Α»- 
τικλείας. καίπερ εἰσὶν οἱ φάσκοντες τὶν Οδυοσέα μὴ “δυέοϑιαι 
Δαέρτε, ἀνκὰ Σισύφε. ᾿Αυτόλυκος γὰρ ᾿Αἴσιμον χῳ ᾿Αντί- 
κλειαν γϑυνᾷὰ" ἥτις ᾿Αντίκλεα το Σισύφε διεπαρϑενεύθη. ὅτος 
ὁ ᾿Αυτόλυχθ., χλεπτοσύνῃ πάντας ιὑσερέβαλε᾽ κλέπτων γὰρ 
πόντον ἔππὸς χα βὅας χα) πο μνιῷ 5 τὸς σφραγίδας ἀυτὼν με- 

δ .ἀ τε- 
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τεποίει 5. καὶ ἐλάνθανε τὸς δεσπότας αὐτῶν “ ὡς φήσι χαὶ Ἣ- 
σίοδίιθο" τὶ ᾿ 

Γ ἄν τὰ "γὺ δοσα λάβεσκεν; ἀΐδηλα τέϑνησχε. 
Σίσυφθ. δὲ μιονογράμμῳ τυπώματι; τὸ τῦτε ὄνομᾳ ἐγχαράτ- 
τῶν ταὺς Μ᾽ ἑαυ]δ ζώων ὁπλυὺς ὦ χρλοῖς, ἐπεγίνωσικεν. ᾿Αυτό- 
υκος δὲ ἀφελόμδιο; ὦ τ" τοιότων ζώων τινὰ. τοὶς σφραγίδας 
μετεποίητεν. ὡς δὲ καὶ ὅτω λαθεῖν ἐχ ἴχυσε » τὸν Σίσυφον φί- 
ον αὐτῷ ἐποίησεν" ὁ δὲ λάθρα τὴ αὐτῇ βιγεἰς ϑυγατοὶ ᾽Ἂν-. 
ἐκρηνθ ἐγχυμονῆσαι τὸν ΟΣξυοτέα " ὕτερσν δὲ ἔγημε Λαέρτίω. 

ἱ δὲ ἰκοιβέσερο!;, δϊξ ὦ ὧν ὅδι ᾧ ὁ [Ποιητὸς, ᾿Αρκείσιον τὸν ἡρωὰ 
πάππον Ὡρὸς πατρὸς τῷ Ὄδυοσεν δυέοσχ γ)υεοαλογϑσιν" ὄγτινᾳ 
ὁ Ἡρωδιανὸς απὸ τὸ ἀρχέω ἀρκέσω «λγε;. χα ᾿Αφισ' τοτελλῆς ' 
δὲ ἐν τῇ ΤῊ ᾿Ιθαχησίων πολιτείᾳ Ἰάυτὸ τῦτο φηστ' τὸν Κέφα- 
λον ἱσορῶν ὧὦ τὴ εἰπ᾿ αὐ Ἰ αληϑείσῃ Κεφαληνίᾳ νήσω οὐχᾶντα, 

ἄπαιδα ἐπιπολὺ ὄντα, ἐρωτήσαντα τὸν ϑέθν. κελευοδ ἥνομ ὦ ἂν 
ἐντύχῃ ϑήλεϊ συγγενέοϑεα᾽ «Ἶ ϑαγενόμδιον. δὲ εἰς τὴν πατρΐδα, 
χσ) δὴ ἐντυγχάνοντο ἄρκτῳ κα τοὶ χρῆσμον συγηδυέοϑιαι" τὴν δὲ 
ἐγκύμονα γἡνομδυίω ᾿ μετα βαλεῖν εἰς γυρῖχα ἢ χαὶ τεχεν ποαὶ- 
δα ᾿Δρχείσιον, ἀπὸ ἄρκτϑ᾽ ὃ Λαέρτης. αἷξε δὲ τὴς »δυέσεως τὰ 
Ὀδυοτέως, Σιληνὸς ὁ ΧῆΘυ οὖ δδιτέρῳ ΤΙΝ μυϑιχὼν 5. φησὶν. 
ὡἷς ᾿ΑντικἈείας τὴς ᾿Αυτολύχϑ χαὶ ̓ Αμφιϑέας ὁδόυέσης ΚΌΔΥΝ πὸ 
ἸΝήφιτον» ὗσεν ὁ Ζεύς" τὴν δὲ ἀπὸ ἀγωνίας ἐχεὶ πεσ ἔσταν; τεχ εἶν' 
“ τὸ δωνηθὲν, κληϑῆναι Ὀδυσσέα ; «ἦα στὸ ἐν τῇ ὁδὼ ὗσαι. 
διΟ τ τὴν ἱστορίαν, δασυνες τὸ 18 ᾿Οδυοσέως ὄνομα ὧτιν! καὶ 
ἄνλοι ἐγένοντο παῖδες. καὶ γδ ὧκ μὴὴ Κίρχης γεννὰ “Αγειον κὶ Λά- 
σον ὧμ δὲ Καλυψᾶς., ΝιαυχΣίθοον, ἄνλοι δὲ. "Τηλέγονον . τὸν 
δ Κασιγόνίω τίω ϑυγιατέρα Κίρχης γήμαντα; ἣ Τηλέδαμον" ἃ 
χν Λυσίμαχον; ὁ ᾿Ευΐππης Θεοωρωτιδος, Λεοντόφρων, ὃν ἀδλοι 
Δορυκλὸν φασι. Σοφοκχλὴς ᾿Ευρύαλον ἱστορεῖ, ὃν οἰπέκτεινε Τηλέ- 
μαχος" Τηλεμά χϑ δὲ κὶ ΠΠολυκάστης [Περσέπτολις, ὡς Ἡτσίο- 
δο;. ὁ δ᾽ ᾿Αδισοτέλης ὦ Ἑλλάνικος Τηλέμαχον φασι Ναυσι- 
κααὺ γῆμαι Ἔ ᾿Αλχώόμ, καὶ »δυνῆσω τῦν ΠΕερσέπτολιν. τέω; δὲ ὁ 
Τηλέμαχος ᾽ ΝΣ Κρρχίω μδ) οἰγαμρε » μὴ φέρων αμτὴς τὰ “5}0- 
ςάγματα" ἀναιρεῖται δὲ καὶ ἀυτος πο Κασιφόνης. 

ε 

ΠΈΡΙ ΤΗΛΕΦΌΤ: , 

Η΄λεφος. ἄρχων Μυσίας" «δὶ ὃ ὃ οἱ τῇ γεωτέρων ἡσιτορίᾳ χρώ- 
μῆμοι, φασὶν, ὅτι τὰ Ὡρῶτα ἐπιςρατέυσαντις τὴ Τροίᾳ οἱ 

ἝΝ» - 
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ἝΝαηνες, ἥμαῤτον τὴς ὅδ, ἐ. τὴν μηδ ἐν αὐτοὺς. εἰς τιμωρίλῳ 
προσήκουσαν 7. ἢν ἐληΐζον το: ἢ δὲ ἢ ἢν ὑπο τῴ. Τηλέφῳ ᾿Μυὺυτία. «ὁ 
δὲ Τήλεφθ» οἰρίρκκα τοισ' τοῖς ἐποίησέτι καχὸν, ᾧ ἔπαϑε. πέπονθε 
εδὲ τραῦμα. δενον. ὑπ᾿ ᾿Αχινδλέως 5 ἰμιπέλι ἐλικὶ συμποδισθέντος 
ἀυτῷ τὰ ἶτπε, ὦ Διονύσε ᾿Φρόγοιαν» τὴ πεσόντος εἰς γῆν» ἐποίῃε 
σε δ᾽ τὸ ἑὠπρακ τὰς ὑποχωρῆσαι. Ἰὲς “ΒΝληνὰς.. αἷς 5) τὸ Ἰραῦμα 
εἶχεν ἀϑερώτευτον » χρᾶταλ᾽ ὦ ὁ χρησμὸς ἀνεῖπε τὸ θρυγλόμες 
7ΟΥ 1. ὡς “ἄρα ὃ τρώσας ἰάτεται. “πλέει γν Τ τὰ χίςἰω ἐς ᾽δΔ-, 
Ὡρνέα ν, "γὴ συμβαίνει δ μδι ἑἰάσιχοσζ ᾿ ὡ ὠτεύλὴν, ἃ δὲ δῦνχι αιοδον, 
εὑ ὑγείας, εἰς Τροίαν ὁδηγίαν... ὦ ὅτω μέν τινες ἀχολϑϑϑυτες καὶ 
τῷ Γεωγράφῳ. εἰπόντ᾽ 5. ὅτι ὃ τὸ ᾿Αγαμέμνονος ςόλο; Μίυτίαν 
ὡς Τρωΐδα πορὼν» ἐταλινδρόμησεν αἰογρῶφ:: ἄνδλοι δὲν δὰ εἰζεσ'- 
κόμϑηοί φώσιν, ὅτι ὅτε. τὸ πάλιν ὅλως ἐπὶ τὸ ἐκ δευτέρῳ κείταί 
πὸ «-, τῷ ΤΙοιητῇ 9 καὶ δὲ φαίνετο ὃ [Πδιητὶς Τηλέφω. ἢ ἐτέ- 
ρῳ τοὶ, εἰνατιϑ εἰς ΞῊ ὁδηγίαν τὴν εἰς Ὁ Ἰλίον., ἀνλὰ ἢ τῷ 
μάντει Κάλχαντι. λέγε: γδ. ότι Κάλχας διὰ τίω. ἀὐτᾷ μαντο- 
αύνίω. ἡγήτατο ταὶς ΤΜ ᾿Αχαιῶν γηυσὶν εἰς τὴν Ἴλιον. 

ΠΕΡῚ “ΤΙΘΩΝ ΟΊ. 

Διϑωνοὸς., χὸ ἃ Ἰσοοίαν, ἀδελφὸς ἢν Πριάμϑ. ἀμφιμήτοιθ». 
ὁ μὲ γὸ Τρίαμοςν. ἣν Δευχίππης ν ὃ: δὲ. Τιϑωνος͵, Ῥοιδσ: 

Ὁ Καγένδραε: υἷας. ἢ Στρυμνὸς " ἀμφότερο; δὲ πατρὸς Διχομέδον- 
τὸς. τὸ 5 Τιϑων ἡ Ἤως ἐραοδεῦσα.» ὡς ὃ Αὖϑος; δικ καάκλος, 
ἥρπασε. χαϑὰ ὲ τὸν Κλεῖτον “ ὦ ἐνετείλατο ὅπερ ἂν βέλοιτο 
ἐγαϑον ζγῶσαι. ὄ δὲ Φροειλετο ἀϑονατίαν» ὦ ἔλαζε, μὴ ἐπι» 
ζητήσας τ ἀεὶ γέον. ἐπεὶ δὲ 2 γηράστιὰς. ἐμαϑεν ὡς ἀπλῆ ἐζήτησεν» 
(εἶχε γ ἀθάνατον χαχὸν τὴν τὸ γήρως κάκωσιν ) ἥτησε τὴν εἰς 
ἄλογα μεταςτασιν.. λιτανευσας τυχεῖν τὰ μεταπεσεῖν εἰς τέττι- 
γα διὸ ἣν ψυχρὸ: ὁ τέττιξ 5 ὡς ὧμ τῇ Τιϑωνῇ τὸ πεμπέλϑ, ) 
πολύφωνος ν. διχ τᾶς τολλλὰς λιτὸς τῇ Τιϑωνδὅ, καὶ δὲ παροιμία: 
ἐπὶ Ἢ δυστυχῶν γερόντων τίϑησι τὸ τὸ Τιδωνδ ὄνομα " εἷς δὴη- 
λοὶ ὃ ἐίπωνγ, γέροντοι ἄνδρα, Το ίγωνον σχταροίτ τῶν : αὶ ταράττων γὺ. 
κυκῶν. Ἱερώνυμος δὲ ὁ ἱστορικὸς. ἱστορεὶ νυ ὅτι Τιθωνὸς ὁ Δαο- 
μέδοντος, εἰς. ζαϑὺ γῆρας ἐλάσας, ὦ (ἔν μηκέτι ἐθέχων, ἡτή-: 
σάτο ῳῦοᾳ ἧς Ἠδς: θάνατον » σωυριχὼν αὐτὴ δι᾿ ἔρωτα. ἡ δὲ 
ἐδιυατῶσα, ( ηδη γαρ ἐνεγράφη, τοῖς ἀϑσϑανάτοις ὁ Τιϑωνος. ) εἰς: 
τέττιγα ἀετίξαλεν ἰὐυτὸν . ὡς ἀν γδοιτὸ τῆς ἰυτὰ φωνῆς εἰς. τὸ 

διηνεκὲς ἀκόσσα. ἀΐλοι δέ φασιν ὅτι τῦτον δ Τιθωνὸν σύνειινον" 
ῶος 2 ξοχεὺν 
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ἔσχεν: ἡ Ἡμέρα. δξ ὃ Ὁ γενὰ ᾿Αμάμωνα., ΠΝ ̓Ἠμαϑίωνα ἐϑανας 
τν ἢ Τιθωνὸν ποιήσασα" ἐπελάϑεῖο δὲ ποιῆσαι ᾧ ἀγήρω" ὑσερ- 
γυηράσανται. δὲ Ἰὄτον ὡς ἐν ταλάρφ. ὦ λίκνω ς ἥτοι. κανίῳ ἀυτὸν 
πεεις ρεφόμωον, δίχίων βρεφυνδλίων. καθέυδεεν, εἰς τέττιγα μετέβα- 
λε. καὶ οἱ λίαν πρεσ' βύται, Τιϑωνοὶ ἐσκώπτοντο, ὡς ὁϊ αὐτοὶ ὲ 
Κρόνοι τὲ καὶ Ἰαπετοὶ, ἀπὸ τῷ Ἰωπετὰ κὶ Κρόνε. Ἰινὲς δὲ ὅτω τὸ 
πεοὶ Το ωνῇ ἀλληγορέσεν" ». ὡς -ὅτως ἐπιθυμίαις ἦ ἣν ἐμπεφλεγμέ- 
γος. ὥςε ἀπὸ ὃ ἕω μδὲ κοιμᾶοχ μέχαι. δύσεων᾽ “ρὸς ἑστέραν δὲ 
τῇ ἐπιϑυμίᾳ ἐπεγιείρεοσζ. διὸ καὶ Ἄόγον ἕυρον ᾿Ηοὶ συγκοιμᾶοῦζ.. 

ΠΕΡῚ ΤΙΤΑΝΟΝ:, 

ΤΊ τάνες, οἱ ̓ καταχ ϑόνιο! δαίμονες" ἢ ἀπὸ τῇ τίνω τὸ ὦντα-- 
ποδίδωμ:, Τιτὰν ὦ Τητένες ΟἿ. ὅτω διαοραττόμδυοι; ὥςτε. 

δῦναι τιμωρίαν" ἢ σὖδν τὸ" τηταίνω, δτογεὶ δι τείνοντες τὰς χεῖ- 
ρας 9 εἰς σὺ κόψυν τὰ αἰδοῖα τὰ πατρὸς Κρόνμ 0. ἦγεν τὸ ᾽Ου-. 
ρανᾷ.. Τιτῶνες δὲ ὡς ὅτοι" Δίας, Ατλας, Προμηϑεὺς » Κοῖος» 
ΟἙ ὃ 5 ὦ Φοίβης, γεννᾶται! Λητὼ ," Ἥλιος, Ὑ πεδίων, Αὐσκὸς, ἀφ᾽ 
5. χα Δαμιασικός.. ὅτι ἐκεῖ ὀϊξεδάρη ναὸ Ἑρμδ" κατερ᾽ β, κατα: 
τινας» ὁ Τίταν, ἀλλὰ γίγας ὁ ᾿Δσχός. Κ οἶος, Τ τὶν. Φ αὐτὸς,. 
ἀπο τὸ κεχρίοϑιαι. ἐ Τέτανος, Τιτάνδ, χύρλον ὄνομα" ὃς μόνος. 
δκ ἐφράτευσεν. ἐτὶ τὲς δ εάς" ἀφ᾿ δ ᾧ Ἔμδηδὰ γῆν», οἱ μδὲ ἢ- 
πῶσαν-. οἱ. δὲ Ὁ ᾿Αττικὴν ἐκάλεσαν... 

ΠΕΡΣῚΣ ΤΟΥ ΨΙΤΤΟΊ; 

"Ιτυὸς γὴς υἱὸς λέγετα;, κατοὶ τὸν μὔὖϑον" ὅτος: ἠράσθῃ- 
τὴς Λητὅς" χα). ἐραοϑ εἰς, ἐκράτησεν ἀυτὴν ἐπὸ τῶ. κρηδέ-- 

μνϑν ᾽πὶ ἐβιάσατο. διὸ ̓  ̓Αρτεμας ᾧ ᾿Απόνλων παῖδες ὄντες τῆς 
Λητᾶς,. κατετόξευσαν αὐτου; χαλ ἀνεῖλον. διό φασιν" αὐτὸν ο᾽ τῴ. 
“Αδην ἔχειν. τὰ βέλη ἐγδιαπεπαρμένα . χὴ κολάζεωϑδαι ὧν τότε. 
ἄλλοι δέ φασιν τὸ ὕπαρ: κειρόμῆνον υσὸ γυπὼν , καχὼῶς. πάσχε:» 
ἐν “Αδός ἔοικε δὲ ὅτος χα) μεφιμνητικὸς. τις ὦ ζῶσιν τ; χαὶ 
ἈΝ) Φροντίδων ὁιά τιγων γυπὼν, συωεχὼς ἀεὶ χιεΐξεοϑ' τὸ ἐγ- 
τὸς» χάτω κρέμενος." πέρι, «δορὶ γ»ίω χεχυφὼς το. ποϊνλὰὶ. . διὰ 
τὸ γεωργιχόν. όϑεν τάυτίω τὴν φαντασίαν παρέπεοϑ αι ἀυτὼ ὦ. 
ὧν ΠΑδνῳ. διὸ Φ' Γῆς ἑιος. δι τὸ ἀγὴν. ἀυτὴς ἐπιμελοῦς " τϑτο: 
δὲ, ᾧ διὼὶ τὸ μεγναλοσωματον.:. 

ἘΛΗ͂Ξ. 
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ὙΛΗΠΟΛΕΜΟΥ͂ ΓΕΝΕΑΔΟΓΙΑ. 

᾿ΑΔΚΕΥ͂Σ 
γενγα 

ἈΜΦΙΤΡΥΏΝΑ,, 
5. 

ἐξ ᾿Αλκμήνης ὁ Ἤλεχσρύων» 
ἸΦΙΚΛΕῪΣ, ἩΡΑΚΛΕΙ͂Σ, 
8 ἸΟΛΑΟΣ. δ2. ὃ χῳὶ ᾿Ασσυόχης» 

ὃν ἄγετ ὠνελὼν 
τὸν ἀυπσῆς πατέρα 

ζυλαγφα, ΛΗΠΟΛΕΜΟΣ. 

μὴ περὶ τότὰ ὧν τῷ πεοὶ Ἡρακλέως ἱκανῶς ἐῤῥέθη. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΤΡΑΤῺΝ ΤΩ͂Ν ΜΕΝΔΗΣΙΏΝ. 

Ο τράγος ᾿Αἰγυπτιτὶ καλεῦτωι Μένδης . τινὲς δὲ Δ ᾽Α,- 
γυστίων ἐσέβον]ο τὸν τράγον ἀναχείμδηον τὴ γινί- 

μῷ διωάμε: " ᾧ γδ ὀχδυικὸν ζῶον ὁ τράγος Χέγεται εἢ. τὰς 
ὃν τράγϑς οἱ ὀϊχῶντες αὖ τὸ Μενδήσιον χέρας» ( ἐσ! δὲ ἕν ὧν Τ᾽ 
ἑστὰ τὸ Νείλε στομάτων ) ἐχ ἤοϑιον, αἰδοῖ. τὸ γονέμε 9 εὖ" 
ἐτίμων δὲ μεγάλως καὶ τὰς αἰσόλυς ΜΓ τράγων. ἣν δὲ κὶ ἱερὸν 
τῷ Μίνδητος πὰρ ᾿Αἰγυπτίοις" οὖ ᾧ ἱερὼ τὸ ἀγαλμα Ἴραγοσ'κε: 
λὲς ἣν.) ὕρϑιον τὸ αἰδοῖον ἔχον.. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΡΙΠΤΟΛΕ ΜΟΥ. 

Αϑῶὺς μυϑέυεται, καὶ Δημήτηρ εἶχε, ϑυγατέρα τίωὐ ΤΙερσες: 
φόνίΐω. ἣν ἥρπασεν ὁ ΤΠΆύτων. περιΐᾶσο, δὲ ἡ Δημήτηρ 5. 

χα) ζητᾶσα τίου θυγατέρα... λϑεν εἰς Ὁ ̓Αττικῆν " καὶ καταλύσασια- 
" Τοιπτολέμω, ὦ χώμῃ ᾿Ελδυσῦη ὅτω καλορῆίῃ.». μανθάνεε. 

παρ᾿ ἀυτῷ ὁτι ὁ Γλέτων ἥρπασε τὴν ΤΙερτεφδνϊω, ᾧ ὑπὲρ τω͵- 
τῆς ὁ ἐνεργεσίας δίδωσι τῴ Τοιπτολέμῳ τὸ σπέρματα " ΔἈέγω 
δὴ σὶ τον κα χριϑῆν" ὠτπιλαμένη μὴ φϑοιῆσαι , ἀνλὰ ἐλθεῖν» 
ὦ σκχορπίσιμ' τὰ" «σπέρματα πᾶσιν ἀνθρώποις, ἵνα μάθωσι τὺ απεί- 
ρξεν, χαὶ γεωργεῖν, χα) ἐοϑίειν τὲς ἡμέρους χαρπός" πάλαλ γὸ. οἱ 
ἐδροῖχοι ἤοϑιον τὰς βαλχαάνες ὧν ἿΜὲἝ φηγῶν' ἔνϑεν ἀπὸ. ὃ φηγῦ 
χαὶ τὸ φαγεῖν εἴρηται". Ἀέγεται" τοιγαρῶν ὅτι Τριπτόλεμος λα-π 
βῶν ἅρμα. δρακόντων πτερωτῶν. συμπαραλαβὼν ὦ τὸν Κελεὸμ». 
ἅτω; ἐπλαγὰτ᾽ φιλοτιμέμενο; τὰ “τέρματα... Ε 

ΠΕ:. 



98 Τ 

ΠΈΡΙ ΡΠ ΩΝΌΟΣ 

Ρίτων., ιἱὸς ΤΠοτειδῶνθΘυ χῳῷ ᾿Αμφιτρίτης" τὰ δὲ ἄνω μέ- 
χοὶ αὶ ὀμφαλβ, ἄνθρωπος" τὰ δὲ ὁ ὀμφαλῦ μέχρις ἐ- 

ραίε,, δελφίς" ὦ διον εἰτεῖν., ὥστερ ἰχϑυοχένταυρο; . Λυκόφρων 
τὸν Τρίτωνα. ΕΙοτεδῶνα καλέ. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΡΩΟΣ, ἘΞ ΟὟ Ἢ -ΨΤΦΤΡΟΊΑ ἘΠΩΝΟΜΑΣΘΗ᾽ ΚΑὶ 
ΠΕΡῚ ΕΣ.  ΑΥΤΗ͂Σ Ἄ ΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΝ ΤΡΟῸ ὩΝ: 
ΓΕΝΕΔΑΘΓΙΑΣ.,, ΚΑΙ ΤΗ͂Σ ΤΩ͂Ν ΚΑΤΑΛΕΔΟΙΠΟΎΩΝ ΚΑ-Ο 
ἘΑΝΤΉ ΣΕΒΏΣ: ἘΞ ΩΝ ΚΑΤΑΤΕΤΑΙ ΚΑΙ Ἢ ΤΩ͂Ν ῬΩΜΑΙΏΝ 

ἌΡΧΒΗ,. 

ΓἜ Ρως, βασιλεὺς ἣν Τροίας τῆς τὰ δεινότχτα παϑόσης.,» ψα!ο: 
τοῖς πλευρὺς ὃ μικρὰς Φρυγίας κειμένης " πα ἃ καὶ 1- 

λιος πόλις ἐχλαμαρροτάτη τοπάλαϊ., γι δὲ ϑιρήνων πονλὼν ἀξίᾳ». 
μεταξὺ τὴ: 1δὴς καὶ ὁ ϑαλάοσης τοαντελῶς ἠφανισμένη» ὡς μὴ- 
δὲ ϑεμελίυος ὑπολεφϑήναι αὐτῆς" καὶ ἡ ἑωραχυΐα μεμαρτύρηκεν, 
γα τι ᾧ ἐυαγγελικὸν εἴπω. ἣν ἔργον μέν φασι ἡἡυέοζ ᾿Α πόλλω- 
γός τε καὶ Π]οσειδῶϊος ΥΜἜ χτισαντωνγ) σδο Αϑηνὰς δὲ ὦ Ἥρας: 
ἀπολεοδῦναι" ὁ ὅδιν ασό τε Φρονήσεως 9 καὶ ἡ ἡραιότης βασιλιχὴς 
ἀγδρώδως διωάμεως" ἢ κα ἀτειότερον,, ὅτι ἀνὸρες μὲν τίω τόλιν 
ἰδρυταν. γιωμῆχκες δὲ χατέῤῥιψαν. αγνὰ ταληθὲς μὲν 5. κτίτμω. 
ἣν τῷ Δαρδανίδε ἐχεα Ἴρωὸος. καὶ Ἰὸὰ πολδὸς αὐτὰ Ἴλῳ γ ἡρώων: 
»δυναίων τε καὶ τονυ πλουσίων" ΦἜ ὧν καὶ ὁ ὦομασίαν ἔοι ε᾽ καϑά-- 
περ αὶ ἡ Δαρδανία, κ τὰ Δαρδαάνϑ. χα) γὸ ἀὐ]ος ὧν τῷ χκατίο. 
κλυσμῷ κ᾿ τὸν Δευχαλίωνα.» ἐκ ὃ Σαμοϑράχης ἀσχον, ἢ ο(ε-- 
δίαν, ὡς φασι. μα; δερμάτων σκευώσας, κα ὑποδυς, ᾧ τοὺς ὕδα-. 
σὶν ἑαυτὸν ἐπιδὲς, «Οροσοχείλας τε τῇ Τροίᾳγ) μὶ᾽ τὸ ξηρανϑῆνακ' 
τὸ ὕδωρ, ὃ Διαχρδανίνν. ἔκτιτεν ὑψηλοτέραν χειμένίω ὁ ὕστερον. 
Ἰλίῳ, φόβῳ ὃ δὲ ὑετῶν κατακλύσεως. ἧς αὐτος ἐπειράθη, χῴ- 
χεὶ τελευτᾷ. ὕστερον δὲ ἡ Φιαρδανία ᾧ ἡ Ἴλιος μία πόλις γε: 
γόνασιν. ἀδν'΄ ὃ ποιηταί φασιν ὅτ; [οτειδὼν σὺν ᾿Απόνλων!. 
ὀργῇ Διὸς ϑητέυσας τῷ τῷ λυ Λαομέδοιτι ,.. καὶ “ροπυργωσα: 
τὸ Ἴλιον, ἐπεὶ μ'; τεταγμῆδον χρόνον, ὃ Ἀατρείὰς μιοϑὸν ἔχ: 

ἐδέξαγο, ἀγανακτῶν Ὁ Διχομέδοντος, ἔπεμψε κῆτος. δεινότατον .. 
ὅπερ ὃ χώραν χατέκλυζεν, ἀποττίον ὃ ϑάλασγαν. ὧν χρησμὲ 
δὲ ᾿Λαομέδων ἀναγχαοϑεἰς, Ἡπτιόνίω τίω αὐτὰ ϑυχατέρα; κοσ᾿μή- 

σὰς βασιλικῶς», ὡς ρὸς βορὰν τῷ κήπι' ὀξέϑετο΄. διερχ ὁμῦνΘ.. 
δέ: 



᾿ ᾿ϑ ͵ [ ἃ φΦ ΩΣ 

δὲ Ἡραχλῆς 9, μ᾽ ᾿Ιάποιο; μέδλοντος πλεῖν ἐπὶ το Κολχῖδά 
-«Φ Ὁ ᾿ ͵ ὃ φ ᾿ ; 

γῆν» μέννων λαξ εἶν τὸ χρυσόμανλον δέρας, ὃ ὁ δράκων ἐφύλασ'- 
᾿ ᾿ ω » τὴς 3 Ψ 

σέ, μ᾽ Τ᾿ καλεμένης ᾿Δργς νηὸς, ἀφ᾽ ἧς ὅν ᾿Δργοναῦται π5ρο- 
Ὁ Ρ ͵ ῬιΥ͂ Ν « [ Ὁ Ρ .. 

σωρμήσησαν τῷ Ἰλίῳ, ἰδόντε; Ὁ Ἡσιόνίω ἐν τῷ αἰγιαλῷ δεδε- 
͵ ᾿ ἵ ἢ εν τὸ ν᾽ 

μένίυν,. ὦ μαϑόντες τὴν αἰτίαν, ὁ Ἡρακλὴς ξίπε διματῶς ἔχ εἰν 
{τ΄ ἵ ἶ ε θ.:; ν Δ Ἶ ᾿ ον 
εὐταοϑδαι! ταυτίω. χαλ σοχεῦεις πο Λαομέδοντος ἀϑανάτως 
“ ΓΑῚ [2] ᾿ " κι" δι ς ὉΦῳ ςΦ 

ἥππυς λαβῶν., 8; Ζεὺς ἔδωχε Ἴρωὶ ὑπὲρ Γανυμήδας τὸ ιἰᾷὲ 
ΓΔ] ἈΜῚ Ὁ ἐ ) , 

αὐτῶ, χῶρον τεῖχος ποιήσας 5 αὶ «ὡς ὡπλισμένος «-ἶ 9᾽ τὸ ςὅ- 
“ ι Ὃ , ᾿ ΩΝ ᾿ ᾿ 

Μμίον » ὡς κεχῆνος ἐποίεε τὸ κῆτος οἰδρόως. τὼ τότε ἐμκτεπήδη- 
ἕ λ ᾿ . 7 ᾿ ᾿ ᾿ Ὁ τὸ ὉΦ , 

χε ςόματι. Ἰοισὶ δὲ ἡμέραις κατχ Θέμδυιθο αὐτῷ, ΦξΥνλεν ἀποί ε- 
. ΠΗ [ Ψ» Ὰ ἵ ς - 

βληχὼς ὦ Ἢ ἑαυ]δ͵ τεῖχα. μὴ δεξάμδυΘ. δὲ τὸ κὑπσεογγμένα πτα- 
[Δ [5] ᾽ Ν τ 

μοὶ Λαομέδοντος . εξ νῆας ἀνδρὼν ὖϑα' ἡ Ἑλλάδος πληρώσας, 
παραγεγονως πάλιν, πορϑεὶ τὸ Ἴλιον . Τελαμῶνι πρώτα τὸ 
ταῦχ Θ- ῥήξαντος. ᾧ εἰσβάντος. Δαχομέδοντο μι ΖΜ ἐχείνῳ υἱῶν 
αγώρες Ἡραχλῆς. πλὴν ΠΟοδάρχν τὸ ὑτέρον ΠΙριάμαε κληθέντος, 
ὦ Ἡσιόγης “ ὃ δὲ πόλιν πιμπρᾷ. ὦ Ἡσιονίω δὲ γέρας δίδωσι 

Ὁ - Ῥ ᾽ ἴ ΤΝ ι δ Ὁ Τελαμῶνι , ὡς ἀριςέυταντι " ὁ ἧς ὕςσερον Τελαμὼν δ Τεῦκρον 
Ὁ Ἷ ἌΓΟΝ οο “ {ὃ ’ ῃ Ω. Ὁ ΄ ἡνεννὰ. τότε δὲ Ἡραχλὴῆς ᾧ τὴ Ἡσίιόνη χαρίζεται, ὃν ἂν θέλῃ 

᾽ » ἢ ς ε Ὁ τε] ᾿ 

ἽΜ αἰχμωλώτων ὠνήταοσζ. ἡ δὲ τὴν ἑαωυτὴς δᾶσα καλύπτραν, δ 
Ὁ ᾿ λ , [ Υ̓͂ " ᾿ 

ἑνωτὺὸς ἀδελφον [Γοδαρκίω ἐκορίατο" ὅθεν ἐκλήθη ᾧ ΤΙρίαμο:. 
᾿ 5 Ὁ φ “ὉὋ [] “ 

φασὶ δὲ ᾧ τὰς ᾿Αμαζόνας κατ᾽ ἐυτὴς ποτὲ ςραυσαα., ὅϑεν ᾧ 
Μύεινα, πολύχνιον Τροίας, ἀπὸ Μυοίνης τὴς ᾿Αμαζόνος ἐκεὶ τε 

, οἰ ᾿ , ἤ ν᾿ ι ,»ν 

λόυπησάσης. αἱ λοιπαὶ γὸὺ ἿΜἪἝ'Α μαζόνων εἰς τιμὴν οαὐτὴς πόλιν 
οἰγήγειραγ» ὑπ παρετάξαντο οἱ Τρῶες, Ὁ μ᾽ ᾿Ενληνιχὼν πλοίων» 
ἐπέλδυσιν ἀκόσαντες σ-:ῖδα᾽ ΓΠΟολΛίτα ὑὰ ΤΠΙσκάμμ ὅτις σκοπὸς ΤΩ 
Τρώων πῆοχε θαῤῥὼν ποδὼν τχχύτη]. ὡς ὁ [Ποιητίς φησιν" 

Ί ΤΥ ΓῚ Ὁ 

Ἔς δέ τις ᾿ροπτάροισθε πόλεω: αἰτεῖς Κολωνὴ 
Ἔν πεδίῳ. ἀπάνευϑδε πὐδάδρομος ἔνϑα ᾧ ἔνθα, 

Ὁ 2) ὺς 

Ἰίω ἤτοι ἄνδρες Βάτειαν χικλήσχεσιν. 
᾿Αϑαάνατοι δὲ σῆμα πολυτχάρϑιμοιο Μυρσώνης. 
᾿" 7 ΠῚ . α γι Ὁ ῇ 

Ενθχ τότε Τρῶες διέχοιθεν. ἥδ᾽ ἐπίχυροι. 
4 Ἅ, “κΝῇ . ᾿ “ ς Υ͂ ε ᾿ φ [ 

ὃ δ᾽ ὝἝληνες διὰ τίω τὴς Ἑλένης ἑρπαγὴν ἐπεςράτευσιδμ. 
Ὁ : [ ͵ ᾿ 

Αλέξανδρος κὶ γὸ, ὁ καὶ ΤΙ ώρις ὀνομαζόμενος, εἰς Λακεδαίμονα πἊ δ6- 
ν δεζιωϑ ει ἜΕΝΝ ΄ "» ᾿ Φ γ δον ἥ 

σὰς καὶ δεξιωσεις ατἶἴϑο Μενελαάμ. ἔμεινεν ἱκανὰς ἡμέρας. Μενέ- 
᾿ ’ ᾿ ᾿ Ν ᾿ 

λαος δὲ τότε ἐπειγόμδυθο εἰς Κρήτην ἐλϑεῖν διὰ τὰς Υ̓ μητρὸς 
9 Ἷ γ - ]Π “" " ΓῸ τ,- ͵ 

Δερόπης ϑυσίας. ἔάτε τον ΤΙάσαν ἔφηβον ὄντα. ὁ δὲ τῆς Ἑλένης 
Φ 4 ᾿Ὶ ν᾿ μ] -ὉΦ Ψ: Γ] ᾿ , -«Φ ," 

ἐῤχοϑ εἰς. διὰ Ὁ τὸς θεὰς ᾿ΑφΦροδίτης ἀφορμὴν. γα μανεὶς τῷ ἐρω- 
τί) ἥρπασεν ἀπάρας εἰς ᾿Αίγυπτον" ὅπε [ἰρωτεὺς γγές. Ὁ Ἐλέ:- 

γῊν 



2οο νὴ 
ὐἱω ἀφάλεν ἀυτύν ἃ ἐΐδωλον δέδωκεν αὐτὴς,, ὡς ὦ ὧν τοῖς Ὡρο- 
Ἀαβᾶσιν εἰπομῆυ" χαὶ τύότω “δαμυϑύμδυθο, εἰς Τροΐδῳ ἑπανῆ- 
χεν. Μενελάμ δ᾽ ἐπανιόντος, ὦ 171αὶ Ἑλένω μὴ ἑυρόντος, ὁ πα- 
Ἄσιος ὅρκος “Ὡροβάλλεται" απονδὰὶϊ ὃ Ὡγὸ τὸ γαμῆσαι Μενέ-- 
σον αὐὐ τὴν, ποὶς μεμνηστευμένοις ἥρωσιν ἐγένοντο, ὅτι τὼ λαχόν- 
τι ἔσω γιωὴ ἀναντιῤῥήτως “εἰ δέ τις ἐφορμήσειε καὶ αὐτὰ, πάν- 
τες διατεᾺ εὐτωσταν σύμμαχοι ἣν τὰ ρπάσαντος, βου ὅντες τῷ 
ἠδικημδίῳ. κ ὅτω κηρύξας Μενέλαος τὴν ἑρπα γὴν» σιυήθροισε τὰς 
ἥρωας; ὦ ν Τροίας ἐσράτδυσον ̓ Αγαμέμνονος σρατηγϑντος " ἐξ 
ὧν Παλαμήδης ὁ σοφώτατος ; ω ᾿Οδυτέυς ὃ φρονιμώτατος. ὅν- 
τινὰ “Ὡροτρεπομένα τὸ ᾿Αγαμέμνονθ» ἐπὶ τίω σρατείδῳ 9 χα) μὴ 
σέλων ἀπελθειν ὃ Ὀδυοτεὺς ; ᾿ μανίαν φροστοιησἀμδηθ. . χῷ 
δαλων ὄνον, ᾧ δῆϑεν ἀροτριῶν τ» μανίας Φγοαποιήσει» ὁ ΤΙαλα- 
μήδης ἤλεγξεν ὅτι δὴ ὁ μαίνεται. ἤλεγξε 3) αὐ τὸν ὅτως " Τηλέ- 
μάχον τον ιυἱον αὐτῇ προσ ϑεὶς “γὸ τῷ ἰρότρῃ » εἶτα φϑάσας 
ὃ ᾿Οδυοσεὺς «ὅδ τὸ παλδίον ἐπὴρε τὸ ἄροτρον ἵνα μὴ πλήξῃ τὰ 
παιδίον" χ ἐγνωοϑὴ ὅτι γηφάλιός ὅδι, ταύτίω δὲ Σ μᾶνιν μη 
ἡίων ὁ ᾿Οδυοτεὺς πλόυτάντων εἰς Τροίαν, ποιεῖται πλαςὴν ἐπιτο- 
λὴν» ὡς ἀπὸ [Ἰοιάμα ωρὸς Σ [Παλαμήδίω ΓᾺ «ροδοσίας ΤᾺ 
ἙΝ Νέων, ἐ υὑποτίϑησιν ὦ τῇ τῇ ; ΤΙαλαμήδες σκηνῇ . ὕτερον 
ὌΝ κατηγοοίας ὑπ᾿ αὐτὸ γενομδέης ν Εαλα μήδε: ὡς “ροδότε, 
ἔυρέθη ἡ ἐπιστολὴ καταχράνσα αὐτόν" κα ̓ 'τίθνηχε ὐσὸ ᾿Αγα- 
μέμ. νογθν πὶ τὸ ἀν ΤΩ ΩΝ Ἑλλήνων . λιϑοβοληϑείς. τότε μαϑὼν 
 τῦ]υ ἀναίρεσιν ὁ πατὴρ αὐτὸ Ναύπλιος 5», ἐπλάσε φγὸς τὲς 
ἝΝνας» κὶ Σ τὸ παλδὸς ἀπήτει ποινήν. ἀρακτος τὴ ὑποςρέ- 
ας. πάντων χαριζομένων τῷ (ασιλὲ ᾿Αγαμέμνονι; μεϑ᾽ ὃ Πωα- 
λαμήδίω ἀνεῖλεν ᾿Οδυοτεὺς : π΄ ϑαπλέων λοιπὸν τὰς ἙΝ ληνιχαὶς 
“ωρας . ταρεσχέυασε τὸς ἡ" Ἕ  λήνων γυωαῖκας μοιχ εὐϑ να" 
Κλυταιμνήσιτρδρ, ᾿Διγίοϑφ᾽ ᾿Αησιάλ εεαν; τῷ ὑϊῷ Σϑενέλε᾽ Μή- 
δὰν 5) τὸ ̓ Ιδομδυέως, σο Δεύχε' ἣν ᾧ ἄνε λὲ Λεῦκθυ, ἢ ΚἈη- 
συδήραν Τ υγατέρα, αὐτὴς ὦ τὼ ναῷ χαταφευγάσας -. . ἢ δέκα 
πόλεις τὴς Κρητης ἀποσχάτσας ἐτυράννησε. εἰς ᾿Αυλίδα δὶ ὃ». ἐν ἐπὶ 
τὸ φροχείμῆοον ἑλϑωμῆο, πασῶν ΤῊ Ἑλληνιχὼν γηῶν σιμαχ, δ εἰς 
σὼν } Κάλχας ὁ μάντις ἐθέσσισεν ἐννέα οιαυτὲς πολιορχῆσαι 
Σ Τροίαν" μαντευσώμδυ Θ. ὧκ τὸ ὄφεως τὸ καταφαγόντος τὲς 
ὄχτω στρασὲς ἃ τίω μητέρα » ὡς ὁ ΤΙοιητὴς οὖν δευτέρῳ φησί. 
φήμης Ἢ “ἐδιπεσέσης μὴ ἄνλως τὲς ἜΝ"ας διυύκοχ αὐτίω ποβ- 

θῦσαι, εἰ μὴ τὼ ὁςὰ τὰ Πέλοπος; ἐνέγχωσι. καὶ ἢ υἷον ᾿ΑχιᾺ» 
λέως 



Ἵ ἀδτ 

Ἄέως Νεοπτόλεμον" ᾧ τὰ τόξα τῷ Ἡρακλέες, διὰ Φιλοχτήτε. 
ἤγαγον ἄγανται. στ τὰσι Ἀ᾽ τϑτοις χϑὶ τὸν «ὁδηαδόμδοον δέρετον 
ἵππον κατεσκέυασεν.» προς μέγεθος μετεωρότερον Ῥ πυλῶν, ὅπως 
μὴ ἑλχόμϑυθ. εἰσέλϑῃ, ἀν᾽ ὑὑπερέχ ἡ τῷ μεγέθει" εἰς ὃν ἐμ- 
βαντες οἱ ἝἝΝμες .» τὸν ἄρεϑ μον ἣ κατὰ τινας μδὲ Σ ἱν ε κατά 
τινας δὲ, ὧν χ; Στησίχορος , ἑκατόν" κατ᾽ ἄδλας ὅ.., δώδεχα,, ὧν 
κὶ τὰ ὀνόματα εὐαουνα Μενέλαος, Διομήδης, ΦιΛοχτήτης, Μηοιό- 
Ῥὴ5᾽ Νεοπτόλεμος υρύπυλος : ᾿Ευρυδάμας ᾽ Φίλιππος. ΔΛεον- 
τεῦς 5 Μέγης; Ὀδυοσεὺς. ὦ ᾿Εὐμηλος . ὅχερ δὰ ἀληϑές (μοι δα- 
χε, διὰ τὸ « Ῥαλείπερ τϑτοις τὸν "Αντιχῖλον " γέγραπται γὸ 
τῷ ἸΠοιητὴ κ᾿ αὐτὸν ἐμββηναι" αὐδεέμειναν Ἴ τὸ Σίνωνος Ὥρος τὰς 
Τρῶας ἐπιβυλήν. ὅ τὸς γὸ ἑαυτὸν μας ἴξας; ὦ τὰ ἄμφια διαῤῥή- 
ξας, ὦ τὸ ρόσωτον αἱματώσας ἀμυχαὶς, ὩΡοσἌΘε τῇ Ἰλίῳ 
ἐγδαχρυς " λέγων, ὅτι δὲ ὑμὰς» ὡ φίλον Τρῶές, ταῦ τὰ πέπονθα, 
Φίλος ὑμὶν εἰρηκὼς τῇ. ΟΝ οἱ Τρῶες ἐλεύσ᾽αντες. Φροσιχάλεσιαν, ἢ 
ἡρώτηστῳ τὐδὲ τὸ ἵπτα. ὁ δ᾽ ἔφη ἃ ἀνδρες Τρῶες ἡ παρ᾽ ὑμὶν 
τολῦχο: ᾿Αϑηνὰ ὑμὴν σιωεμὰν ἔσατο, Ἀὶ καϑ' Ἕ  λήνων ἀφ διες 
τέλε" διὸ μὴ δυνηθέντες καταλαῦ εὖν Σ σολιν, ἔγνωσαν» μνήμης 
ἕγεχα, εἰς τίω ἑαυτῶν ἐπανιόντες πατείδα ᾿ δῶρον καταλιπεὴν τὴ 
τιοπαιόχῳ θεᾷ τὐτονὶ τὸν ξύλινον ἵπτον" ἐφ᾽ ᾧ κὶ κατισ'χέυασαν, 
ὡς ἫΝ τὸ ἐπίγραμμα λέγε. ᾧ ὕτω παρ᾽ ἐχείγων ἤκυσα, ἃ σὰ- 
φῶς διδα" ὅ ὐαχέσαντες οἱ Ἴρωῶες, ᾧ τὸς πύλας καθελόντες 1 
εἰσ᾿ἀγνϑσι τὸν ἵππον. ὃν ἀυτὴ δὲ Ίὴ ἡμέρᾳ ἐυωχηϑέντες κατιχό- 
βώς» ὡς δῆθεν τῷ ́ πολέμϑ "ὶ δ τχλαϊπωσίας αἰ πανλαγ ἔντες : εἰς 
βαϑυν ὕπνον ἐτράπησαν. δι "δ᾽ ἽἝΝληνες ἐἰτοβάντες ἀωδλ πὸ τῆς 
γυχτὺς 5 ὦ φιυκτωρήσανγτες Ὁ ἿΨ τδλήρων ἐλόυσιν ἐσήμανδῳ - ὧδ 
πὰ Τ Τένεδον λοχευθσῶν . ἡἢῷῇὶ ὅτως ἑάλω ἡ Τροία. ἐὼ δὲ λέγειν 
ὦ τὲς φροβανλομένε: τοὺς ποιηταἰς μμύϑϑευ πὼς ὃ Ζεὺς μὰλ- 
λον χαθίζεται τοὺς Ὑρωσὶ; καὶ ἐποίε: ἡτταοζ τὸς ἝἝΝηνας., δι 
Ἴ ἱχετείδν ὃ Θέτιδος ἕνεχεν τὰ ᾿Αχιβλέως . ἴνα ζητήσωσι τον 
᾿Α χιδλέα οἱ Ἕλληνες ἡττώμδυοι" καὶ ὃ μυχαρὸν πὰ ἦ' Ἥρας μὺ- 
80»... ἡὼὡς ζυτὴ ἐφρόντιζε ἿΜ Ἑρήνων : Φροντίζεσά θ βέλεται 
ἀπατῆσαι, Σ Διὰ φρος μίξιν αὐτῆς" Φ Τὴ τῶτο ὕπτιον αὐτῷ 
“Φροατοιεῖ. ἐκβακχχένυσα “ὐὸς αὐτόν" ἵγα χαϑέυδοντος τὰ Διος, 
εἐἰβοήϑητοι οἱ Ἴρῶες γ»δυόμῆοοι. ἡττησὼσι» σὸ τμο Ἑνλνω» υ 
ταῦ τὰ βελδυσα μένη, λαμβάνει τὰ τσορνιχοὶ καϊλωπίσ᾽μάτα ἐκ τὲ 

τὰ ὁ ᾿Αφρο της. εἶτα κοσμησαμϑήη ἀ ἄνεισι δα τὸν Δία, ἃ 
χινεῖ αὐτὸν ἐκ τὸ πλάσματος Τότϑ, “ρος ἤδονὴν καὶ λαγνείδρ᾽ 

Εες ΓΟ 
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ᾧἃ τῶῦτο δὲ τῷ μύϑῳ Ὡροσ τίθησιν Ὅμηρο; 5). τὸν ,Δίᾳ αὖ τίω 
ὸ Θέτιδος ἱκετείαν αι τὲ ᾿Αχρλέως ὑσοσιχόμῆιον, χεχρηχό- 
τα αὐτὸν τὰς ὀφρὺς ἐπὶ τὴ υὐσοχ ἔσει», σείσταντα δὲ τὰς τρίχας 

ἐπὶ χαταγέυτει τῆς κεφαλῆς" Φ συγ κινήσαντο ὅλον. τὸν ὥρανον Κὶ 
Ἰριχῶν αὐτὰ χινηϑεισὼν. μῷ ταῦτα δὲ τὰ ᾿Αχμβλέως πολεμᾶν- 
'πῦς. γἡ ἀἰφατέυον τος καταχράτος » φόβος ἔλαβε τὸν Δία, “μή πῶς 

ὑπὸ εἱμαρμένον ὁ ᾿Αχιλλεὺς πορϑήσῃ τίου) "ἴλιον. τῶτο φο- 
βύμϑυος. ἐπιτρέπει τοὺς Θεοὶ Ἢ ὀυλόμυον ᾧ . βέλεται ἀπελθεῶν, 

τὲ ̓ βοηϑῆσαι" να οἱ εδὲ τοὶς Τρωσὶν Ὅν δὲ ποὺς ἝΝ σι βοη- 
δή σώσῃ. τὔτων ἐπιτραπέντων ὁ μδὸ Ζεὺς, Χῷ Σ «ὖϑον, ἐθρόν- 
τῆσὲν ἐκ τὰ ϑρανὰ " ὁ δὲ ΤΙοσειδὼν “σείει τὴν ϑάλαοζαν" ὃ τὰ 
᾿Αδης, στεεοδ᾽ ἔντων Φ ϑαλάοτης ὦ τὸ συρανὰ 5 ἐφοβηθηὴ μήπως 
σειοδ εἰσὴς ᾿ γῆ» ἀναῤῥηξία γένητοα ΤΩ κατα χιλδ ονίων, ᾧ δημο- 
σιϑυϑὴ τὰ κατ᾽ αἀυτόν. ἔστι δὲ τοὶ ἔπη ταὺ τα 

Δισας δ᾽ ὧκ ϑρώδ ἀλτὸ καὶ ἰαχε: μή οἱ ὑπερθεν 
Ταῖΐαν αἰγαρῥήξειε [Ποσειδάων ἐοσίχϑων. 

ἐνλα θὰ τὔύτων (δὲ ἁλις. Φερεχύδης δέ φησιν ; ὅτι. “ἵνιος. ἔπει ΤῈ 
τὰς Ἕλληνας ὐδουλυομένες εἰς αὐτὸν, αὐτῷ μένειν, τὸ ἐννέα ἕ το 
δεδόοϑαι δὲ αὐ τοὺς θα ΤῊ ϑεὼν » τῷ δεκάτῳ ἔτει πορῆσαι 
τίῳ "ἴλιον. ἐς ἔον δὲ ὦ τῦτο., ὅτι ἐπὶ Νέρωνος ἐυρέϑη ο 
Κρήτῃ, γεωργϑ τινος σχάττοντις ὑπὸ γίὼ, κεκρυμμένη μολιβ- 
ὃ ἰνὴ λάρναξ . συγγραφὴν ἔχασα, τῇ Τρωϊκῶ πολέμϑ Φοινιχείοις 
γράμμασι συγγε ἐγραμμένίω αδο Δίκτυος τὸ Κρητὸς. ἢ Οδίτι, 
8 ἐπὶ "Λιον καὶ ἀυτῷ ᾿Ιδομενεὶ 'συχρατευομέγδ᾽ ἢ ὰ μεϑερμηνευ- 
θεῖσα ἐκ Τω Φοινιχείων γραμμάτων ἐς Ῥωμαϊκὴν συγγραφὴν 5 
ἑυρίσκεται γῦν παρ᾽ ᾿Ιταλοὺς. ὅτως ἀπήγγειλεν ἡμὶν Κυριαχος ὁ οἷξ 
᾿Αγκῶνος 5. ἀνὴρ ἀξιοπίσ]ατος. ὦ ἄνλως καλὸς καγαϑός" φώ- 
εν. ὦ αὐτὸς ἔχειν τὴν βίῶλον. ἔφη δ᾽ αὐτὸς Κυριαχὸς δη- 
λῶν τὴν σὺυ}»} γθαφην ; ὡς οὐ Κρήτῃ ἐτιδεδημηχόσι τοῖς ᾿Ατρείδαις 
«δα ᾿Ιδομδηέα. ἐπὶ διαλύσει ἐνίων Φρος ἀλλήλος εἰμφισβητημά- 
των. ἀγγελϑῆναι. ἢ Σ Δ Ἑλένης ἁρπαγήν" αὶ δὴ βελέυσαοϑαι ἐ ἐυ- 
θὺς μῖ᾽ ᾿Ιδομϑυέως, μετελ Ὁ εἰν τὸ “Ὁ ἐπὶ ἼΛιον τρατέυσιαν- 
τὰς" ̓ νε εδὸ ὃν ἐννέα ἔτ» δεχάτω δὲ ἐπιπεπλόικό- 
τὰς ποὶς Τρωσὶ, ὦ μείναντοις ἕν μμόνον ἔτος. ἔλεῦν τὸ Ἴλιον" ἑλῶν 
δὲ ὦδε" ὡς μένεσιν αὐτὰ ων τὴ Τρωαδὶ τοὶς Ἕλλησιν, Ἢ ὩΡο- 
χώρει: τὸ ράγμαν» τὴς μὴν τρατοπεδ όσον ἐπὶ Χεῤῥονήσϑ, ἐς 
δ᾽ Ἴλιον “Ὡρέσβεις πέμψωι, ὧν κὶ ᾿Οδυοτεὺς ἣν" τῷ μὴ) λόγω, 
συμβητομδίες τι «αἷδὴὶ ὧν ἐνεκαλϑν" τῴ δ᾽ ἐργῷ» τὰ ΤῊ Τρώων 

Ὡράγ- 
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πράγματα χατατχευομέγεςε . διδόντας ἴὸ ἀνάθημα τῇ Αθηνὰ τὴ 

Ἰλάαδι, πτον ξύλινον " ὃν κατασχευάσαντες δι ᾿Ενλυνες .  ἀυτὰ 

ἐλιπτον ὦ τὴ Τρωάδι» δόξαν παζέχοντες τοὺς Τρωσὶν, ὡς δὲ ἐξ 
τίω Ἑκλάδα ἤδη ἀποπκέοντες " ̓χατασχοπήσαντας δὲ- τὰς αγέσ- 
ζεςν, τὴς αὗδ. φυλακῆς ἡμεληκότας τὲς" Τρῶας" «γὸς δ᾽ ἐυωΐ ἰας 
ὦ πότυ:; τετραμιμδύυς., σημῆναι τοὶς ἝΝ "σι. μένυσιν. ὦν Χερῥο- 
νήσω 1ὲς- 5: γύζτωρ αὶ φροτδεχοιδίοις τοὶς Τρωσὶν ἐπιϑεμένυς,, 
ὅτω 71) πόλιν ἑλεῖν" μεμνῆοσ, 5. Τὴν συγ γφα θην ῷ Πενϑέσι- 
Ἅείας Τ᾿ ̓ Α μαζόνος ἐπὶ. συμμαχίᾳ ἡκόσης τοὶς Τρωσί" ᾿κ ὡς 
Ἕχτοβα᾽ ὀξιοντι τὸς ἰυ]ὴν. ὡς ὐσαντησομδύῳ μετ᾽ ὀλίγων; ἐνε: 
δρέυσειέ: τε Ορὸς τὼ ποτὰ μῷ ̓ Αχιδλεὺς ᾿ς. Ὁ. χπένειε ᾿ ἐπιπετῶν" 
μΤ,; δὲ: ᾧ ΤΠενϑεσιλιείαν κτείνενε μεμαχριδίος" συχνὰς 5. 'Ελχλής- 
γῶν γὼ αὐ τίω  ἐποχτυνυῖαν τοὺς τύζοις " μεμνηος δὲ χὶ Μέμνονος, 
ὡς ᾧ αὐτῦ᾽ τοὺς Ὑρωσὶν ὦ: τῆς ἕω ἐπὶ συμμαχ ἥχοιτος᾽ “Ὁ}0- 
σέτι δέ: ᾧ [αλαμήδωυς, ὡς ἀδίχως ἀτσοϑανύντος. , ᾧ Ναυπλὶν 
τὸ ἐκείν τατρος᾿ οὐθεσχευάταντος τὰΓς μι ὧν πλερ Ἑ λήνων. 

γιωαΐζας. τνρο χόλῳ καὶ δέκα πόλεις Τ Κρήτης ἰποαπάσαντος᾽ 
τυξανῦσαι.. ( δῖον 50» Τρωΐχον πόλεμον χὶ τῦν' Ἰδομενέα τὴ" 
Κρητη. καταίρον τὸ ὀξελάσαντος " ὕτερον δὲ. ἀχἕ ἐσόντος Σ΄ ΣΈΝΑ: 

γὼ» ἐπάνοδον ἐπὶ. τὴν πατεῖδα", ἀψαι. φίυχτον, ἐπὶ τοὶ κοῖλα ἢ 
᾿Ευβοΐάς-. Καφηρέα. λεγόμδνα. , γε δὲ Ξυλοφάγ᾽ον᾽ οκαλέμνον" 
ὅπ τ Ἀέύσαντας. τὲς Ἕλληνας, αὐτὰ δοκεῖν λιμένα Ἐ » δαφθα-. 
ρῆναι.. ἐϊδέναι οὶ δεῖ ὅτι ἐλέτης ὁ Τροίας: μόνος ᾿Αδηάδα σι ὸ ἡ ᾿Αγ»- 
τήνωρ σωζοντχι" χὰ τῶτο διὰ. παλιν ξένοδοχ ἦδρ Ἑλκήμρει , ὅσα 
μένω: γὺ. ὀϊξενίζονῆο. Ἰἐς. Ελννηνας ἄμφω ἢ διὰ τὸ συγκατα δέος, 
αὐτὲς5. δίκαιον ἀποδῦγαι Ὁ Ἑλένδω ἐϊπόντας καὶ τὰ κτήματα “τῇ 
διὰ τὺ βέτει»" τρόπον τινὰ Φρὸς Ίω τὰ ἐπ ἘΠ φιλίαν""»  ὅτερ᾽ 
[9 παρώτρυνε. τὰς Ἕνας αὐτὲς. μόνγυς. σῶσαι: νὴ ̓πλοῖα «Ἔ- 
«εν ουτοὶς πλεῦσαι ὅπῃ ἂν ἣ τύχη’ φέροι... ̓ Αντύνωρ γῆν᾽ εἰς Φ᾿ 

᾿Αδειατικὸν μυχὸν εἰσβαΐζων, ἔχων μεθ᾽ ἑαυτὸ τὰς Ἑγετὲς. ( ̓γγὲν 
γος δὲ τῦτο 1ΙαφΛαγονιχον" ) ἔκτισε τὸ ΠΠ{ἀτάβιον, διώξας ἐκει- 
εν τὰς: περιόιχῦς. ᾿Ευγανέὺθς λεγομένες.. ᾿Ανέιας, δὲ. ὦ ἀυτὸς 
ὁμοίως. ἀπέπλδυτε, .ἅὉ “ὠρῶτον᾽ γοσέσχε τὴ Μαχεδονίᾳ " Εἰ το 
εἰς Σικελίαν ἀτῆξεν,, «σιν: ν- ζητῶν " ἐχεῖ δεν 5᾽. εἰς Λαυρέντιον Μ' 
ΓΠχεντίνων 9. ὅπϑ᾽ Λατῆνὸς: ἢ ἢν δασιλέυς " ᾿δεῖς: ἐχώλυε. αὐτο} τίαὶ. 
ἀρχὴν. οἰχῆσαι: εἶ τοῖν δὲ: ἐρωτήσατ᾽ ποῖος τίς. ὁ 'φρατηγος᾿ ̓  χαλ 
μαϑὼν ὁτι Τρως, ὁ᾽ δ᾽ ὙΥΡΕ τ Φ: ̓ Αγχιίσε ιἰος..), λλαν ἐυλα-- 
βήϑη τὸν ἀνδρα, ᾧ ἐτίμητε" αὶ Ὁ αὐτῷ. ϑυγατίρα Δαβινίαν᾽ πα-. 

ΕΡΕ 2. εἔ-- 
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ρέοίεν εἰς γάμον" δι' ἣν τὰ μέγιστε Φιλιυϑέντες. ὁ Τρώες τῷ 
Λαήνῳ.. ὦ τὴν ἐκείνϑ. ἐπωνυμίδυ. Λαβόντες, (Δατῆνοι γὸ καὶ αἱἷ- 
“οἱ προ ορ ἐοθνι ν Ἢ ) πόλιν ἔκτιταν Λαβένιον.. ὐπὸ ᾿ τὰ ̓ ὙμᾺ 
λέως ϑυγατρὸς Λαβινΐας κεκλημδόίω,. Ἂ ταῦτα μδὺ ἐν τῆς μεθ᾽ 
Ὅμηρον. ὁ δὲ [Ποιητὴς ἐμφαίνει ὧν Τροίᾳ μεέναμ, τὸν ᾿Αρείαν - 
ἃ διαδεξάκδυον τὴν ἀρχὴν» τ΄οαδεδωχέναι τοὺς πωλσὶν,, ὑφανισ μές 
γων ΤῊ [Πριαμιδὼν " 

"Ἤδη γὃ Προιάμε ἡΔἡυεὴν. ἤχϑηρε Κρονίων" 
,4) τὰ ἑξῆς. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΡΩΙΛΟΥ. 

Ρωΐλου, τῇ παιδὸς τῆς Ἑκάβης ὦ Πριάμν ν. φασὶν ὅτι ἐ- 
ρβκοϑ εἰς ὁ ᾿Αχιλλεὺς ἐν Ἀόγοιξ.. ἔργῳ, μδὺ ̓ Απόλλωνος, ἐδίω- 

χεν εἰυτόν" φροσ φυγόντα δὲ τῷ Θυμθραίε ἃ πόνλλωνο; ναῶ.. Δ - 
χιδλεὺς. ἐβίαζεν αὐτὸν ϑξελϑῶν" ὡς δ᾽ ἐκ ἔπειϑε,. φὩροτελϑὼν 
εἰνεῖλε τῷ βωμῶ" ὃν, φασὶ, ἃ τιμωρῶν ὁ ᾿Απόνλων, αὐτῦϑιι πάς- 
βεσικέυασεν οἰγοαμρεθῆναι" ὦ ὅτω (δύ τινες ληρῦσι «δι τὰ Ἐρωΐλε.. 
οἷ: δὲ ἐκειβέτεροι » τῦτον ὃ Ὑρωΐλον., ᾧ βαϑείαν ἔχοντο τὼ: 
αὐσήνίω, καὶ μελάγχε Ἡν. ἧς σορᾶσιν . ὁ πείθομαι δὲ τῦν Θετταλον. 
᾿Αχιλλέι τοιότων ἐρὰν" νέος μὲν ἐχ ὁ Τρλθυ χα ὠῤραῖθυ, 
μελάγ,χρὸς 5. ῷΦ δασυγ ἐγειος “ἰῷ ᾿Αχινλέως ἐρώτων ἀνάξιος. με: 
τα ὃ Ἵ ἀναίρεσιν, Μέμνων ὀξελϑων. ὧκ. ὃ Τροίας. συμβάδλεε 
τῷ ᾿ΑχΙΝΝ ΕΣ. ὦ ἀναιρεῖται ὑπ᾿ αἀυτὰ. ᾧ ἐγδύετο. ὦ τὰ ροίῳ 
δι᾿ ομτὸν πέρϑος πολὺ. διον ὑφ' Ἕκχτορθ». 

ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝΙΌΟΥ. 

Ῥοφώλιος 2. ἀνὴρ ἣν πάνυ φιλόδοξος. ποιήσας ὅ. ὦ Δεβὰ- 
δείᾳ’ τῆς. Βοιωτίας ὑπογ ειον δικῆμα 5 εἰσελθὼν ἐμαντέυετον: 

[᾽ ἀρ ἢν ἈΝ ἀπέϑανεν " ἐγκατοικῆσαν ὃς δαιμόνιόν τί γ. τοῖς: 
μαντείας ἐτέλει " εἰσήρχοντο ὃν ἐντὺς. οι χρησόμδοοι. ἶ ἔχρντες ῳ 
ταῖν χεροῖν πόπανα» ἔγᾷ: τοὶς ἐκεὶ ἐμφιλοχωκὅσιν ὄφεσι διδ ὀν- 
τις 9 μηδὲν α΄ αὐτὼν δυο ερέ. πάσχωσιν. . ὁ 5) εἰσιων ἐκασε. 9. 
λοίσον ἐχέτι ἐνέλα.. διὰ ΣΦ ΤΜ ὄφεων. ἐκπληξιν" ὅϑεν. ἃ πάροι- 
μία ἐτὶ ΔᾺ αγελα σιν 5 ῷ. σιρωφρυωμῆόων .. δ ΕΣ Τροφωνΐϑ με- 
μάντευται.. ἢ ἄδλως "δι αὐξαὶ Τροφώνιον 5 ᾧ ᾿Αράςιον. χα. Ἔμ- 
πεδότιμον.. ὑπῆρχον εδὺ ἐκ Βοιωτίας. πόλεως Λεβαδείας 9. μάτα 
τες δὲ ταῖς τέχναις " (υλόμϑοοι δὲ κενοδοξῆσαι καὶ δεῖξαι ὅτι. αἶνξα. 
λήφϑησ'αν.,. ἑαυτὰς ὑὐποξρυχΊὺς σπσηλαλοις, ἔξαλον., ἐπὶ πὴ τεϑνὰ-. 

γηδ. 



ΠΝ Δὸς 
γ. ἈΝ τιὴ ὶ ἐυρεϑῆναι αὑτῶν τὸ λείψανα" Κ' τοι δὲ ὅΤω τεϑνήχασιν 
ἐγνώοδ᾽ Τὰ» Ὗ . ὅτι ἐχεῖσε ἀπέθανον ΝΗ διὰ τὸ μαντεῖον Φαγῆναλ 

«ὄξει τὸν τότον. ἔτσι δέ τις παρϑιμία 5 ἡ: λέγνησα » εἰς Τροφωνίξ 
μεμάντευσο χ τλὰν 5 ἐπὶ τῶν ὠχιοιώντων .ὦ μηδέποτε γε 
Ἀώντων᾽" πὰς γὸ ὁ χατιβωίγων εἰς τὸ μαντεῖον ἐκένος ἐγέλαςος 
εἰνήεε ὧ ὠχοιῶν διηνεχὼς. ἔλεγχος 5.) ἣν ὅτος αὐγῇὴἼα τύτων, ὅτι 

ὠχειάσαντες, ἿΣ μηδέτσοτε οὡ τῷ υὑσοβρυχίῳ γελάσαντες, ἰπέθω- 
γον. ἠξιώϑηταν δὲ ο Τροφώνιος » 5" ᾿Αγαμήδης ὃ ἀδελφὸς αὐτῇ 
μιαντέυεοσχζ . διὰ τὸ κτίσαι ἀυτὺς ἀπθ οἰκείων χρημάτων τὸ ἱερὸν 
τὸ οὐ Δελφοῖς τϑ ᾿Δ πόννωνος ὶ ᾷ ἀνλως " Ἔροφώνιος ῷ ᾿Αγα- 
μήδης ἰδραφοὶ δύο γεγόνασιν μάντεις τὴν τεχνἰωυ" τἅτων ὁ Το; 
φώνιος 'σσο χενοδοξίας ιὐσοβρύχιος γεγονὼς . ὦ» σπηλαίῳ τινὶ 
ἀπέψυξεν " εἶτα οἱ ϑεοὺ ἐλεήσαντες., φασὶν, αὐτὸν ὃ τόπον ὦ ὦ 
ἀτέψυξεν, ἐποίηταν μαντευεκζ᾽ καὶ χαήεσαν εἰς τὸ σπήλαιον" χρρ 
τινὰς τελετοὶς ποιἕντες αἀγήεσαν » ΩΣ χρητιμοδοτιδ έντες : λέγεται 
3. ὅτι πὰς χατελϑων εἰς τὸ στήλαιϊον ἐκεῖνο ὁπ τὸ Δοιπ ἐγέ- 
λώσθο Ὁ) 7} -. 

ΠΕΡΙ ΤΕΣ ΤΥΡΟΥΣ.- 

Ὑρω, Σαλμωνέως ϑυγάτιο, Κρηϑέω: γυνὴ διδ ᾿ΔιἰδἈμ" ἥν 
φησι Ὅμηρος ἐραιϑοῆνιι ποταιμιὰ ᾿Εγιπέως." αἷυτὴς δ᾽ ἂυ πώ- 

λιν ἐρῶντα ΤΙιοσειδῶνα . ὁμοιωθῆναι τῷ ῥηϑεντι ἐραστῇ" ποτα μῷ" 
ὦ τω: οὐτῃ μιγῆναι " τίω 5'. ὧν ΤΙοσειδῶνθυ πεχέοχζ [Γελίαν 
ἡὴ Ἰλέα. ἐπωνομαάοϑησαν δὲ Ἴως ὅτι γδυνήσασα αὐτὰς " αὖρα 
τοῖς ᾿Ενιπέω; τὸ ποϊαμὰ ῥείϑιροις κατέλιπε. τὸν εδὸ ὃν ἕνα κύων», 
αἰφυμρεθέντων ἀυτὴς ΜῈ τέχνων παρέχυσα, Θηλίωνς, ἔτρεφε" σὸν 5' 
ἕτερον ἵτσπος. χ τὸ μέτωπον ἐπάτητεν. ἐπεὰλ9 ὄντες ὃν οὗ ἧταπο- 
Φορίβον. ἀνελοόμϑυοί τε τὰ πουῤδία. ἔτρεφον" ῶ ὠνόμασαν τὸν ΠΣ 
ἐπεὶ ὧν σιιωδρομὴς αΐματος ἐπελιώϑη; ΤΙελαν" Σ 5. ἔπρον. ἐπεὶ 
χύων. κατηλέησε.ς. Νηλέα" ὧν" ΤΙελίας: μὖ»). οὖ Ἰωλχῷ ἐβασίλει- 
σεν Νηλεὺς δὲ. ὦ [Γύλω. καὶ τὅτυς μἣο τῦς δίο, ὕτω γῆνέ δα 
αὐτὴ ἐκ ΤΙοσειδογός φασιν" οἶπο δέ γε Κρηϑέως, ᾿Αίσονα 9. χα 
Φέρητα, ὦ ᾿Αμυϑάονα". ἕτεροι δὲ ὅτω φατίν᾽ μι; ϑαάνατον ΣαᾺ- 
μωνέως- κομιζομδύη Τυρὼ Σ Ἰοτέσιν ἐπιμελὼς ἐχτρεφοιδίη το 
Δηδονεῦ τῷ: θεν, χορεύετωι πὸ Τιοσειδῶγθο, εἶτ Κρηϑεὶ τώ 
τῷ, πατρὸς, ἀδελφῷ δίδοται εἰς γάμον" εξ ἧς γεννᾶται Νηλεύς, 

Ἷ -- 
ἐἡ ἃ, 

ἀἰ . 
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ΠΕΡῚ ΤΥΦΩΒῺΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΟΣ. 

Ὑφωεὺς. ὃν ὧι μεθ᾽ Ὅμηρον. Τυρῶνα. καλὅσι, τετράχίϑε 
αιἡματίζοντες ", Τυφωεὺς γὸ. ὦ Τυρίων Τυφῷάονος., Π 

κρᾶσιν» Τυφώῶν, ὲ Τυρὺς, Ἂν ̓ς ΜὮ Ἡσίοδον Γῆς. ὑμο: μυϑέυεται" 
Ἀν δὲ Στησί χορον :. Ἥρας μόϊηςοᾶξ Μιησιχοκίαν: Διὸς. τεκόσης 
αὐτόν. Δυκόφρων δὲ δυίωονά φησιν υὐ τὸν ἑχα τοντχαχέφαχλον., τεο- 
λεμεοϑέντα Φ χεραυνωθέντα. τῷ Διΐ: αὶ (ὦ. ἀνλὰ ὦ ἔτυδαρθυ. 
ἑκατονταχεφάλε, Τυφώγθ»- ὁμβοίμα λέγει. ᾿Αυχύλος ΝΣ τάλιν 
αὐθά: τὔτι φησὶ, διναῖσι. γαμφηλοῖσι συθίζων Φόνον. ἐξ ὀμμάτων 
δ᾽ ἥσραπτε, γοργωπὸν σέλας. ἥ δὲ κὺ ὁ Τυφωέα παραβολή. 
μυθικῶς μὲν ἐναν]ια μένος ἔχεν Σ Δία, 4 τον Τυφωέα αὐτόν" νιχὼν- 
τὰ δὲ ἊΣ Δίας, χερομυνοὺς ἱμάστοντοι, χα. του ταις πληγαῖς ὧν συω- 
μετέχει δι ἢ γ7» κατασ'χὴ τ τόν τῶν εἰς αὐτήν. ἢ δὲ. μυϑιχὴ ἐνοί- 
δεια; ᾷ δ κατ᾽ αν τὴν λῆρθυ, ὦ ταῦτα φησίν" ἡ γὴ ἀἰγανακτῶ- 
σὰ ἐπὶ τῷ Φόνῳ ΤᾺ γνηνάντων. διαβάλλει Σ Δία τῇ Ἥρᾳ᾽ καὶ δὲ. 
τῷ Κρόνω τὸν Διὰ ὀξεῖ σεν ὦ, αὐτῦς. ἔδωχεν αὐτῇ. «ὰ - τῷ ἰδίῳ. 
χείσας. ϑορῷῶ, ὦ χατὸὰ γῆς ἐχέλευτεν απο έοϑ αι; ἀφ᾽. ὧν αγα- 
δοϑέσετιι δαίμων, ἀτος ἥσων. τὸν Δία ὃ ἰρχῆς- ἡ δειωςξ ἐσ(εν 
ὑρ γῆς . ἔϑετο ἀὐυτὰ ασὸ ᾿Αρίμαιον τὴς Κιλικίας. ἀναδοϑέντος δὲ 
τῇ Τυρῶνθυ, Ἥρα διαλλαγσα. τῷ. Διῖν, τὸ πᾶν. ἐχφάμνει. ὃ 5 
κεραυνώσας Σ. Τυρῶνα, Ἰ Σιχελικίω ᾿Αἰτυίω, (ὁ ὄρος Ἃ οὕτη πυοι- 
καὲςς ) ἀυτῷ. ἐπέϑηκχεν. ἱς-έον ὃ. ὅτι οἱ κἣὺ φασὶ. τὸν Δία ὦ, τὴ 
Σικελίᾳ. ὃ Τυφῶνα. ̓ καταταρταρώσολ᾽ οἱ δὲν ον Λαοδικείᾳ" ἄνλοι 
2.» ων Κιλικίᾳ" καὶ ἕτεροι, ἐν. Βοιωτίᾳ" τινὲς. 5,9. οὐ: Φρυγίᾳ Φτρὲ- 
ὃ ὦ ᾿Αἰγύπτῳ, ὧν ὦ Ἡρόδοτος. ὁ δὲ- [Πίνδαρος τῷ. Τυφῶνΐ 
φησιν ἐπικεῖοσζ Ἷ ᾿Αἰτυίω ᾿ διό φασι ᾧ ἐπὶ τοὺς κοίλοις τ χιτ- 
σηφίσι τόποι: αὐτὺς ᾿. ἡμέρας δὴ χα πγον Φαίνεοζ» ΚδῚ ᾿Χαι- 
ρὸν Φ γυχτὺς, πὺρ τὰς τὸ ὑρῦς. πέτρας ἐηγνύον. 3. μένον εὐθὶ Ὁ 
ϑάλαοξαν. καὶ ταῦτα. μδὶ.. τὰ μυϑικά " ΠΥΧΣ κὼς δὲ. γ), στοι- 
χιαχὼς Τυφῦ; ἐστιν γ. ὃ τύφο: ». ας ἡ χενοδοξίᾳ ᾽ ἐχατὺν χεφαλάς. 
ἔχϑσα, τυτίσι ποΐλνες τρόπὸς ἑπάρσεως" κερχυνὅται 5) ὦ τίμ:- 
πράταὶ ᾧ κατα(άλλεται τῷ Δὲ 5 ἤτοι τῷ σώφρονι λογισμὼ. ἢ 
Τυφῶν ὅδ! “σ᾽ τοιχμ χῶς οὔτ μι Τ᾽ πὸν᾿ τὰ; Χάυς κ᾿ τὰ ᾿Ἐρέβυς διά- 
λύσις, κὶ χίνησις πυδυμάτων Φ ἐκπλήρωτις" ἥτις τσερχέθη Ὁ 
ἐτϑυϑη σο Διὸς, ἤτοι τῇ ἐυχρατυ αἰέρος ᾧ ἐρανδ᾽ μι γὸ τὸ 
ἐυχρατωϑῆναι καὶ συστῆναι τὸν ὅρανον ἐυρυθαον, ἐπεχύϑηταν τὰ τὺ- 
φωνικὰ ὦ πὐρώδε πνέυματα. κὶ ἄδλως πάλιν ἡ ἀνιηγσοία, κῇ 

μι 
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εδὲ τὸν ἀέρα τοῦτ" Τυφωΐα πνόμα υὑπόγαιον τουρόεν καὶ καυττι- 
κὸν ̓  "ὧκ -τὸ ᾿τύφω τὸ “χαίω ὁνομαοθ ἐν" ὃς δὴ Τυφυεὺς τοιδ τος 
“ὧν. ἐναγτιδταί ποτε τῴ Δι, ὅτε. δηλαδὴ ἑαυτὸν ἐκκάυτας. οἰ δ Σ 
γίὼῶ ἀναῤῥήξας, ἀναδράμῃ , ») κυχήσας τὰ ζ.)) γίω: εὰ τὰ χὰ Ὁ 
μετεώζοις 5, τῷ ἀέοι τῷ Δὸὴ - ἐμπεσων ἐράνιον "ἄχρς ἐν τίω τραὰ- 
γωδίνῳ γένηται" : παταχρα]εὲ δὲ εἰς τέλος ὁμω; τῇ Διὸς, ἀλ- 
λα μαραίνεται 5 μὴ ἔχων εἰς τὸ “πὰν τὸν ψυχρὸν "ἀέρα στέγειν" 
Ὁ ὅτως. ἡττᾶοι τὸ Διὸς λέγεται" ὅϑεν δι χεραμνόι, ὧκμ τῇ «έρος 
πίπτασι᾽ ᾧ μάλιςα ἔνϑα τυφωνικὰ ἐπιχωφιάζει πνέυματα 5. πό- 
λεμθ. 'χινεῖοῦζ πιϑαιέυεται. 5 μεταξὺ Τυρωέος ἃ Διός. τοιότοις 
3. τύτοις ὦ ᾿Αδίμοις κὶ τὰὸ Αρίμα . ἔνϑα ὁ Τυφωεὺς᾽ ἐυνάζε- 
αἱ λέγεται, ἘΔ δπνεθόβειν: ζ: ἀὐυτόσι αὐκίζενχ ι Φρὸς τας- 
ἥὶς 5. ω διάφορόν τινα δόξαν αὐξι' αὐτὰ λέξομδι " φασὶ γὸ ἿἋΜ 
τερα τυ λόγων τινὲς 5 τὸν Τυφῶνα, 2) τὸν Κάυχατον ὦ τῇ Τυ- 
᾿φαωνίᾳ πέϊρᾳ χεραυνω ἔν τὰ 5. ἐχῶράς τινὰς ἀποσταξαι, Ε ὧν ἐ- 
γένετο ὁ ὄφις ὁ τὸ δέρας φυλάοτων. Φερεκύδης 3) ὦ τῇ Θεογο- 
γίᾳ φησὶν, ὅτι ὁ Τυφως καμόμδυ» ἀφίκετο εἰς τὸν 'Καύχασοϊ, 
ἐκεῖϑεν δὲ Φυγων εἰς Ἰταλίαν ἀφίχετο" ἔνϑα καὶ Ὁ [Ππ|ϑηχδσαν 
'πεδαρυῆνοι φασὶν αὐτῷ. ὁ 5) τὰ ᾿Αργοναμήιχ ὰ δομνοΣ ᾿Απολλω- 
γίος,) ὧκ τὸ Κουυχάσῳ φησὶν ἀφικέοῦ εἰς Σ Σερ(ωνΐδα λίμϊω: 
ἔνϑα σοῦ (ύχμον γεγονότα, ὅτο βυϑιοϑέντα Κεῖος. ἔξι ΤΙ 
Σερβωνὶς λίμνη ᾿ περὶ τὸ Πηλύτσιον Π 1] Δηγύπτα" διήχεν 3) χὰ 
μέχρι Συρίας. τὰ δ᾽ αὐτὰ σἰδὴ τῇ Τυφῶνος χα) Ἡρόδωρος φη- 
σὶν», ἔνϑα καὶ περὶ ὃ Νύοτη: ἱσορεὺ λέγων" 

“ς, δέ Ἴς Νυοτὴη ὕπατον χέρας» ἀνθέων ὑλὴ 9 
Τηλᾷ Φοινίχης.. αεδὸν ᾿Αιγύπτοιο ῥοάων. 

ὁ 5) Καυχατος διήκει ἀπὸ Δ ᾿Αρμενίων ᾿δρὼν μέχρι ΚόΆ χων». 

Ἧς 
ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΑΔ ΔΩΝ ΝΥΜΦΩ͂Ν. 

δεν Νύμφαι" αἱ καλόρϑυαι. ΦΔωνίαι, Διονύσια τροφόι" αἷς 
ἡ Ἰνω διὰ ἃ ὃ Ἥρας φόβον αὐ ο κατέϑετο Σ Διόνυσον, 

ὅτε Λυκῦςγθ. αυτὸς ἐδίωξε συμπεριόσας ἐκείνω ν ὦ χατκνεμές- 
σὰς Ἵ ἄμπελον. τιϑέασι δέ τινὲς αὑτοαὶς ὄνομα ᾿ ᾿Αμβιοτίαν, 

ὦ ᾿Εὐδωρίω, ᾿Δισύλίω, καὶ τιιαῦταώ τινα. οἱ δέ φασιν ὁτι Ὑ ἄδες, 
Βά- 



λοῦ Ἔ 
Βάκχαι, τιϑῆνα, τὰ Διονύσω " Φ τὸν “Διόνυσον 5. Ὕ"ν απὸ τύτων 
ἀποχαλῦντες. χεῖται δὲ αἱ Ὑάδες͵, ἐπὶ Ἷω τῷ τάυρε κεράτων" 
ἢ διὰ Ὁ ἀδελφὸν Ὕαωντα ὅτω. κληθεῖσα, ἢ ἢ διότι τῴ Υ ςοἰχείο 

τερεμφερῆε ὠσιν" ἢ ὅτι ὑετὼν ἐπισηματίας δηλῦτιν. 

ΠΕΡῚ ὙΑΚΙΝΘΟΥ. 

Ὕ υθθυ, . ̓ Αμιχλαλον ἣν- μειραίκίον, ὡφυῖον χὰ καλόν" εἰς ὃν 
: εἶδε μδὶ ἃ ᾿ΔΑπόνλων . εἴδὲ γ κὶ ὁ Ζέφυρος" δ ἄμφω, χα- 
τεέχοντο τὴ μορφῇ" ἐ φιλότιμος ἣν ἀφ᾽ ὧν ξιχεν ἑκάτερος. ἐτό. 
ξά.ε μδ᾽ ὁ ᾿Απόνλων, ἔπνει δὲ ὁ Ζέφυρος" μέλη μδιὺ ἢ ἢ» τοὶ πάρ 
ἐκεῖνα ὦ ἡδονὴ φόβος δὲ τὰ αὖθ τότε Ἀὶ ταραχή. ῥέπεε Φρος 
Σ δαΐκονα τὸ μειράχιον ν ὶ “Ζέφυρον ὑπὸ ζηλοτυπίας ὁπλίζε: πρὸς 
πόλεμον. μξ; τῶπα ἣν γυμνασία, τῷ μειρακίῳ, ᾿ ν᾿ τιμωρία πά- 
ρα Ζεφύρα. δίσχος ἣν ὁ Ὡγο: τῆν ἀναίρεσιν ἐκετνα διακονήσας " 

αὑσὸ τά 5 εδὼ ἀφεθεὶς. ὑπ' ἐχείνῃ δὲ οὖς ἐχθείς" ὴ ὁ εν, ἐπεθνγ- 
χερὶ τὴν γι δ. δὰ ἣν ἔρημον ὑσομνήμια το: ἀφεναι συμφο- 
ρὰνγ) ἀγλαὰ τὸ ἄνθος ἀντὶ τῇ μειρα κίε γίνε]αι., ᾧ τὄνομα δέχε- 
ται. υὑσοχυανίζει 5. τίω χρόν τὸ ἄγϑος . κα τος ἐκτὸν ω ἐνίοις. 
λέγϑσι δ᾽ ὅτι καὶ δ ροσηγοολας ἐν φύδλοις ἐπιγέγραπται τὸ 
ποροοίμιον. 7ινὲς δὲ ὁκ τῇ αὐμώτος, τὸ Αἴαντος ἐμυϑέυσαντο Σ 
Ὑδάχινθον ἀναφυῆνοαι εἰς τιμὴν τὸ ἥρωος" ὼὦ τίω ὩΡοσηγοθίαν 1ὲ 
ὀνόματος κατε [χα ἀ᾽ ἀὴ γὸ ὦ τοὺς φύνλοις ἐπιγέγζαπται" ὁ! ο- 
νἐῦ ὀλολύζων Σ τῇ ἥρωος ϑιάνατον᾽ ὁδὲν τὲ Θεόχρατος ἐς ὁ Βιω- 
γα παρεισ φέρων τὸν ὁλολυγ μον εἰρηχε " 

Νωῦ ἐάκωθε Ἀάλε; τὸ σὰ γεάμματα, Ἀα πλέον αὐ αἱ, 

Δάμβανε σοὺς πετάλοισι, καλὸς τέθνηκε μελικτις.. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ὙΔΡᾺΣ.: 

ν Ὶ σΔρα 9 ϑηθίον : μυϑευεῖαι. αδρὲ  Λέρνζω ᾿ τεντηχὸοντοιχέφά- 
Δο»" οἱ ὟΝ ὡρεαχέφαλον" τὰς δὲ κεφαλὰς: τὴ ὄφεων" ὃ θη- 

5.) ἐλϑὼων ὁ Ἡρακλῆς ἊΣ τὸ ϑεράποντος αὐτὰ ὝΛε, ἀτέκχτε- 
. μυϑένεται δὲ ᾧ τῦτο Ὁ ΟἿ τεμινομδϑης μιὰς κεφαλῆς ᾿ δύο 

αντ᾽ εἰυτὴς παρεφύοντο" ὡς γηίνεοσζ ἐπὶ τὸ δι τλλάσιον ἐκατὲν χε- 
φαλάς. χαρκίνος δέ τις τίω, τῇ Ἡρακλέως πτέρνην δάχνων. τῷ 
ἔργα ἐκώλυεν. τῇ ὕδρᾳ συμμαχιόμδυος. ὃ κα) ὕπερον κατηστερξισ- 
θείς. ὁ ὁ 5 Ἰόλαος, ὁ τότε ὠδελφιδὺς, γνὅς. τῦτο ἐμηχανήσατο, 
ὼ πὺς ἔφερε» αὶ ἋΣ τεμνορμδύϊο, χεφαλίω) ἐνεπί μια" ὦ ὅτως ἴαχυ- 
σαν ἀποκχτεῖνμ τό. οἱ δ᾽. Σ μῦϑον ἀνληγαρᾶντες ἰσιθϑιχώτερον 

χε- 
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πεεὶ αἱ τὴς διαλαμβάνεσι" αὶ γαρ φασιν ὅτι Λέρνος ἴω βασιλεύς. 
ὦχϑν 5) πάντες οἱ ἄνθρωποι κατὰ κώμας. τῷ τότε καμρῶ᾽ ἦσαν δὲ 
ὲ βασιλῶς ἐφ᾽ ἑκάτῳ τῇ χωσήων τύτων. Σϑένελος 5. ὁ τὰ ΠΕρ- 
σέως εἰχε τὸ μέγιστον ᾧ πολυανϑιρωπότα τον . Ὁ Μυχήνην" ὁ 5 
Δέρνος, ἐχ ἤσελεν οἱ τῷ υὑσοτετοίχ λα : ἐπὴν ἂν οἱ δύο διοὸὶ 
τῦτο" οὖ δὲ τὴ εἰσι βολῇ Τ χώρας » ἣν τῷ Λέρνω, πολ χριόν τῇ 
ἐχυρὸν» τς ἐφρύρεν οὐτὸ πεντήχον τὸ τυξόται ανδρ βεύοι 5. ὃ: ἐπίεσταν 
ἐπὶ τώ πύργῳ ἀδιαλείττως νύκτα ὦ ἡμέραν" ὀνομὰ ὅ᾽ ἣν τῴ πο- 
λιχνίῳ Ὕδρα. πέμπει ὃν ᾿Εὐρυοδ εὺς, Ἡρακλέα, ὦ ἐχτορϑεῦ ἀυ- 
τὸ τὸ πολίχνιον. οἵ δὲ ἐπὶ )Ὑ πύργων ἐπυρπολϑυτο τοὺς ἐπὶ 
τῷ πύργω τυξότοις " ὅποτε δέ τις πληγ εἰς τσέσοι" ὁ ἀνέβωμον 
δύο τοξότον ἀνθ᾽ νος. ἐπειδ ον ἀνδρεῖος ὃ ἣν ὁ προανῃρημδύος. ἐπει- 
δὴ δὲ σωνέιχετο ὁ Δέρνος αο τὸ Ἡρακλέως. τῷ πολέμῳ: μισ- 
ϑὅτωι ὀθνεῖον στρχΐον" Ἶλϑε δὲ αὐτῷ ἀγὼν στρατιὰν, Καρ- 
κῦθυ ὄνομα τὼ ἀγδοὶ» μέγας δ ἰχὺν ἐ πολεμιχός" καὶ σι 
τότῳ ἰντεῖχ ον Ὡος τὸν Ἡραχλέα. εἶτος βοηϑεὶ ὁ ᾿Ιόλεως ὁ Ἰ- 
φικλέυς, οδελφιδὸς ὧν. ὡς ἐιρητί τῷ Ἡρακλεῖ Γ ἔχων Σ σρά- 
τιὰν, ἀπὸ Θηβῶν, ᾧ τὸν πεφυχότα πύργον ρος τὴ Υὸρᾳ. ὥγο- 
σΈΛ ων ἐνέπρησε , ἃ σιὼ Ἰαυτὴ τὴ δυνάμει ἐπόρϑησεν αὐτὲς 
ὃ Ἡρακλῆς » καὶ τὴν Ὕδραν αἰναλρεῖ » 14) τίω στρατιὰν ἀπολ- 
λυσιν" 5 δυοιδύε τὸ πεντηκοντακεφακς ϑησῖΒ ὁ μύῦύϑθο φροσα- 
οὐ τλὰ 

ἘΠΤΕΡῚ᾽ ΤΟΥ ΚΤ ΟΝ: 

ὯΝ 'Λας, Ἡρακλέος ἐρώμδιος, ιἷὸς Θειοδομμαντος τὰ Διρίοπθο" 
ὅτω Μ'ιασέας. Ἑλλάνικος δὲς Θετο μδύητα Θειοδ ἰμαντος κα- 

λᾷ. ὁ δὲ ᾿Απολλωνίιος . Θετοδαίμαντος Σ Ὕλαν φησὶν ιἷον ἡυέ- 
ατ᾿ Ἕν λάνιχος δὲ. Θειομῆύας. τὅτον ρα Ὑ ἐρώμδυον Ὕλαν 
ἔχων με ἑαυ ὁ Ἡρακλῆς. πλέων μῷ τὴς "Αργῦς εἰς Κόλχἕς 
σι ᾿Ιάσονι. ὦ Κίω τὴ πόλε χατήντησε᾽' οὐ ἢ ὀξελϑων ΠΡ 
ως. ὕδωρ αἰντλῆσοι ξυλόμδηος, ἡρτίοϑη ΝῊ ̓νυμφὼν, ὑδρδυόμε- 
γος. μὴ ἐπανήκοντος δὲ ἀυ]δ. ὁ Ἡραχλὴς πολὺν χρόνο γον ἐζήτει. 
ἀγην ἐδὲν ἤνυσεν" ὕφερον δὲ σο τινος ἀεδεριας φωνῆς ἤκυσεν ϑ 
ποϑες Σ ὕ παρεόντα . καὶ μάτίω καλεῖς" ὃ καὶ ἐις παροιμίαν ἐ- 
Ἄγφθη, ἐπὶ ἫΝ μάτίω «ροσδοκϑντων. Διοκλείδης δὲ ἐγ τοὶς Δη- 
λιαχοὶς ἡστύρητεν Ὁ Ὕλαν εἰς τίω ὑδρείαν ΘΕ) ελυϑ νοι 9. 
ἐνλὰ Ἔ ΥΛΟΕΙΣ Ἡρακλέας υἷον , ἃ ἀνδύρετον γγυέοῦς . πολλοὶ 
δὲ ἐρωμῆιοι ἡνέο, Δέγοντοι Ἡραχλέϑ: ν. “Ὕλας » Φιλοχήτης » 

ΠΕ" Δίο- 



4τὸ Ἕ 
ΔίομθΘ., Πειδιϑόας » χαὴ Φρύξ ἀφ᾽ ὃ πόλις κατὰ Διβυίϊω : 
Σωχράης δὲ ὧν τῷ «ορὸς ᾿Εἰδόϑεον, φησὶ. τὸν Ὕ αν ἐρώμῆνον 
Πολυφήμϑ, χαὶ ἐχ, Ἡρακχλέες ἡΔυέοϑι. ᾿Ογασος δὲ ὧν πρώτῳ 
᾿Ἀμαζονίδων ἀληθέστερον τίωὐ ἱπορίαν ἐχτίϑεται" ἐχ, ἑρπάοϑισα 
λέγων αὐτὸν σὸ Νυμφὼν, ἀνδλὰ χατηέχϑαα. εἰς κρήνϊ " χά) 
ὥτως ἀποσανεῖν. 

Φ 
ΠΕΡῚ ΦΔΑΕΘΟΎΣΗΣ. 

Α έθουσα καὶ Λαμπετίη, Ἡλίᾳ ᾧ Νεαίρας θυγατέρες μυϑέυον- 
Ἷ “ε Π Ν ᾽ 

τῶι, ποιμῆύες Ὁ τὰ Ἡλίς βοὼν εν Σικελίᾳ. 

ὍΠΕΡ ΦΑΕΌΘΟΝΤΟΣ. 

Φ έϑω. ὁ ιἷὸς 1 Ἡλίν. ὦ ὁ ἕπρος ΒΨ ἵππων αὐτῶ" δύο 
γὸ ἵπποι, Φασὶ, τῷ ἄρματι τὸ Ἡλίν ἐισιίν' ὧν ὃ μὴ] Δάμ- 

4 λ έ .2 , Ἅ ᾿ " -« Υ͂ Ὁ ᾿ πὼν 9 ὃ δὲ Φαέϑων ὁνομάζεται. δ δὲ τ Ἡλίμ παῖδα, ἐκπε- 
σεν τὸ πατρὼϑ ὕλιαχᾷ: ἄρματος μυϑέυοντωι " ἐμπεσόντα δὲ τῷ 

Ὁ. Ν ᾿ [Ὡ] Ἁ 5 Ὁ 

᾿Ἢριδανῷὼ ποταμὼ 9 ἐκεὶ τὰς ἀδελφὰς Ἡλιάδας νυχτὸς ϑρηνεῖν" τὴ 
Ὁ ὀφϑαλμὰμ ὠποστάζειν δάχουον ἠλέχτρε᾽ ξιταὰ ἐΐϊς αἀϊγείρες 
μετα βεβλημδύας. ἀποστάζειν χοὶ ἐισίτι τοιῦ το δάκρυον. πορὸς τὔ- 

᾿Ὶ -« “ . ς- .ὋΦ [ 

τοῖς δὲ ᾧ τὸτό φασιν 9 ὅτι ὧι Κελτὸ ὑφήμδυοι ταὶς αἰγεεέροις 
΄ ᾿ [ - ψῇ [] Ὁ [ ᾿ 

δρέπονται τὸ τοιῦτον ἤλεχτρον. ἥλεκτρος δὲ γιῶ-. ὀχὶ τὸ ἐκ χρυ- 
Φ Ω { ψΨ “ ᾿ 3 “ο Ἔυνια Α 

σδ ᾧ ἀργύρεα χράώμα. λίθος δέ τις χρυσοειδὴς, ΦῈ ὃ καὶ Ἀαβαὶ 
͵ Ε » 4 « “ “ὦ 

μωχαΐραις γένονται . ἀχύρων ἐφελχυσΊκωϊ , ὡς ἢ μαγνῆτις σι- 
δήρα. ὃ; δ᾽ «υτὸι ΚεᾺκ τοὶ ἐφήμισαν τὸ ἤλεχτρον εἢ μὴ Ἐ Ἡλιά- 

᾿ Ἁ , 2 ἤ ᾽ 

δων, ἀνλὰ δάχρυον Ε) ᾿Απόνλωνος, ἡνίχα διὰ ὃ Ασχληπιδ 9. 
γάτον ἀνιαοϑ'εἰς., εἰς τῆς Ὕπερβορέες ἀφίκετο, διὰ Φ τὰ πατρὸς 
» , ἀδι δ ᾿ “ ρ ΣΝ δ ’ 
ἐπιτίμησιν" ἢ ὁτι ἐχελδυσθη θητέυειν ἐπὶ τῷ φόνω Τ Κυχλωώπων. 
ΓΙ Ἃ ᾿ Ὁ ᾿ Ν . 
ἰσέον δὲ ᾧ τῶτο, ὅτι τινὲς Ψ παλαιὼν αὶ Δέϑον τὸν ἡλέχτρον 

’ φ ἢ Ι [1 Ν 

δεχνύδσιν. ἀνὰ δένδρα δάκρυον, πεπηγὸς εἰς σῶμα λιϑοωδές. 

ΠΟΙΘΕΝ ΚΑΙ ΠΩ͂Σ ΟἹ ΦΑΊΑΚΕΣ ἘΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ. 

᾿ 

Κουσίλαος οὖ τῇ τρίτῃ φησὶν, ὅτι ὧκ ἢ ἐκτομῆς τῷ Ου- 
Ὁ « [ ᾽ " 

θκνδ ρανίδας εχ ϑῆνοαι σιωέπεσε., τυτέςι ςαγόνας Χτ 
".Φ ΝΦ Ν Ὁ , [] “ ἶ τῆς γῆς, ὁ ὧν γγυνηϑῆναι τὰς Φαίαχας ὁι δὲ, τὰς Γίγαντας. 

᾿ 

χα) 



ᾧ 4ττ 
χο ᾿Αλχαῦῖθ. δὲ χ' τὸ αὐτὰ ᾿Αχυσιλίάω λέγε; τὰς Φαίακας 
ἔχειν τὸ γένος ὧκ Τὶ σταγόνων 18 ᾿Ουρανῦ. ὍμηρθΘ.ο δὲ ὀικείως 

ἣν ἤ -“- τ γ ᾿ ΠΩ δ ὉΦ 

τὰς Φαίακας τοὺς Θεοὶς φησι. διὰ τίω ἀπὸ’ ἘΠοσειδῶνος ἡϑύεσιν" 
Φαίαξ γὺ, Ποσειδῶνος καὶ Κερκύρας Τ ᾿Ασωπίδος" ἀφ᾽ ἧς ἡ υνὴ- 

Ἶ μΑ ᾿ ᾿ , ΄; τῷ 

σος Κέρκυρα ἐκλήθη. τὸ «ορὶν Δρεπάγη τε καὶ Σχεοία κληθεῖσα" 
Μ -- Ἢ τ ν ἜΧΟΝ Ὶ ΝΒ 

ὦ ἢ χεχώτμῆλον ἣν τὸ δρέπανον.» ὦ ὁ Ζεὺς Κρόνον δξέταμῆν. 

ΠΕΡῚ ΦΑΓΔΡΑΣ. 

γλίδρα.. Μίνωος ἣν ϑυγάτι. γιωὴ Θησέως" ὃ ἐρῶσα 1δ σώ- 
ΓΟ φρονος Ἱππολύταῃ, καὶ ἐκπεσῶσα ὃ ἤθεχεν, αὐτή τε ἀπήγξα- 

τὸ.. ,α) ἐκεῖνον διαβαλδσα τῷ ὧσο χκόλπϑ γράμματι. φϑαρὴ- 
γχλ καταραϑέντα προς τὸ πατρὸς πέπόιηχε " χαϑα ᾧ ᾿Ευξφιπίδης 
ἱστορεξ . ὅτω διαλαμξάνων" Θησεὺς ὁ ιἷὸς ᾿Αίϑρας ὦ ΠΙοσειδὼ- 
γος) ὁ ᾿Αθηναίων βασιλεὺς, γήμας. μίὰψ ΜΔ μαζόνων ᾿ἱππτολύ- 
τὴν, Ἱππόλυτον ἐγέννησε; κάκκεν τε καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντα. ἐπεὶ 
δὲ ἡ συωοικᾶσα τὸν βίον μετήνλαζεν.. ἐπεισηγράγετο Κρητικίω 
γιωσΐκα, τὴν Μίγωο; τὰ Κρητῶν βασιλέως. ᾧ Πασιφάης ϑυ- 
γατερᾳ. Φαίδραν. ὁ δὲ Θησεὺς ΓΓλλλαντα ἕνα ΪὌ συγγενῶν Φο- 
γέυσας, φέυγε: ἐς Τροιζνα μῶ ὃ γιμαικός: ὃ σιωέβη Σ Ἱπ- 
πόλυτον οὖδο Πι79 ες τρέφε. θεασαμένη δὲ δ γεανίσκον καὶ Φαί- 
δρα,, εἰς ἐπιϑυμίδν ὠλοϑὲν.,, ἐκ ἀχόλαςος ὅσα, πληρᾶσα δὲ 
᾿Αφροδέτις μῆνιν, ἣ ὃ Ἱππόλυτον διὰ σωφβοτύνίω ἀνελεῖν κοίνα- 
σὰ. τίωΣ Φαίδραν εἰς ἔρωτα παρώρμητεν. τέλος δὲ στοὶς “σροτε- 
δεσιν ἐπέθηκε ςέργοσα γὸ ἋΣ νόσον ἡ Φάιδρα, ,. χρόνῳ πρὸς ἢ 
τροφὸν δηλῶσαι ἡγαγκάοϑη. ἡ δὲ,, κατεπηγγείλατο ἀυτὴ βοηϑή- 
σειν" ἥτις. κα αὖϑα' δ φγοαΐφεσιν, Ἀόγες ποροσήνεγκε τῷ γεα- 
γίσκῳ. τραχυνόμἣυον δὲ ἀυτὸν καὶ Φαίδρα χαταμαϑῦσα., τῇ μὴὲ 
τροφῷ. ἐπέπληξεν .. ἑαωτὴν δὲ ἀγήρτησεν" χαϑ' ὃν χωρὸν φανεὶς 
Θησεὺς. ᾧ καϑελῶν ϑέλων ἃ αἀπηγχρνισιμβδήίω , ξυρεν αὐτὴ 
ποροσηρτημδοίω δέλτον ., δι᾿ ἧς Ἱππολύτε φϑορὰν χατηγόρε: χα 
ἐπιβολήν. πιστέυσας δὲ τοὶς γεγραμμῆήοις,. τὸν μὴ) Ἱππόλυτον 
ἐπέταξε φέυγειν, αὐτὸς δὲ τῷ [Ποσειδῶνι ἀρὰς ἔϑετο" ὧν ἐπαχό- 
σὰς ὁ Θέο;., τὸν Ἱππόλυτον διέφϑειρεν. Αρτεμις δὲ ἊΜ γεχε- 
γημδύων ἔκαστον διασαφήσασα Θησεῖ. τω μὴ) Φαίδραν ἐκ ἐμέμ- 
“Ψατο" τῦτον δὲ παρεμυϑήσατο, ιἱδ κὶ γυναικὸς στερηϑέντα " τῷ 
δὲ ᾿ἱππτολύτῳ τιμὲς ἔφη ἐπιχωρίες ἐγκαταστήσαοϑιω. 

ΕΥΓΟ ΦΑῚ- 
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ΦΑΙΔΡΑΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΆ. 

ἭΛΙΟΣ ἐκ Πέρσης ἃ ᾿Ωκεανᾷ 
γεννᾷ 

ἌΠΕΣΤΗΕΝ:; ΚΙΡΚΗΝ, ΠΑΣΙΦΑΉΝ, 

ᾧ χαὶ ᾿Εἰδυέας, ἧς χῷαὶ Ὀδυσσέως, ἧς καὶ ΜΜένωθ᾽, 
ΜΗἍΔΕΙΑ, ΤΗΛΈΤΟΝΟΣ, ᾿ΑΡΙΑ ΔΝΕΗ 

τον Ο ἡ Ὁ ΘΓ)» ΠΑΣΙΦΑΉ. ΓΑ ΟΣ 

Ο ΑΝΔΡΟΤΕΩΣ, 
ΦΑΊΔΡΑ. 

ΠΕΡΙ τ ΟὴςΣ  ΦΑΛΑΦΨΙΔΟΣΣ 

Φ᾿ Ἀαρί᾽ ᾿. τὸ γέ. Σικελιώτης ἣν. καμνοτέρων χολασ- τήδλων δυ- 
“ρετὶ" ὅτος ἔγραψεν ἐπιςολας θαυμασίας. Διονυσίῳ δὲ τὼ 

τυράννῳ χιαριζόμδιος ὀντί ὠμοτάτῳ κ᾽ τιμωρητιχῷ ; ἐποίησε βὲν 
χαλχϑν» οὖ ᾧ ἔδει βάναεοχ τὰς κολαζομδύυς . καὶ πῦρ ἀναχαί- 
ες" ἷναὰ ἔνδον ὄντες αγα χαμὸ μῆηοι Ἀ βοῶντες. διατρεχόσῃς ἜΣ φω- 
νὴς. τὸ τυράννν δόξῃ ὁ ταῦρος κολόμδι..... μυκηϑ μὸν οἰποτελεἶν" 
ὕὅτινος τὸ ἀπάνδρωτον θεασάμϑυι., ὁ Διονύσιος, ἀυτὸν τῦτον ἐγέ- 
ζαλεν εἰς τῦν βϑν᾽ χα) καύσας. ἀπέκτεινεν ον τοῖς ἑσωτὰ μηχο- 
νήμασιν. 

ΠΈΡΙ ΦΩ͂Ν ΦΑΛΔΩ͂Ν. 

{ΠῚ Ὁ φακλῶν, “καίπερ αἰούρά τινὰ ὲ ἀσελγῆ ὰ ταρμίαρὰ 
μυϑέυεταωι ᾽ χάδαν Ψ φιλομύϑων, τὸ «θα τοῖς παλαμοὶς 

ἑυρισιχόμδυα., γὼ λέξοιδυ. ἰστέον τοίνων ὅτι καὶ μυϑικὴ᾽ ἀναίδεια, 
ᾧ ὁ χατ᾽ ἀυτίω) λῆρος . τοιλὺ το αὔϑδὰ ἀυτὼν φησιν" ὧμ Σεμέλης 
1 Καδμε θυγατρὸς. δυνᾶται ὁ Διόγυτος. ἀυτὴ δὲ κεραυνῶν εἰ σ᾿; 
ἐζητεῖτο, ασο τῇ Διονύσ" πὐξιπλανωμδίῳ δὲ τότῳ χἀλ ζητῶντὶ, 
ΤΙολυύπνος . ἡμῃ δὲ ἀλλὺς, ΠΟολύσυμιος : » παῖς ὅτῳ ̓λεγόμϑθθο 
αἱ εμέτυχε τῷ Διοιύσῳ: γ ὐσὲ 'σχ ετὸ δείξειν ἀυτῷ ἢ μητέρα, 
εἰ παϊδεραστήσει συ ὁ ἊΣ Διόνγυσθ. υὑσέχετο τἅτῳ. λέγει 
ἀυτῷ ὁ Πολύϊπιος, ὅτι οὖ τὴ Δέρνῃ ΤῊ δ ν πηγὴ . δὲὶν ἡ 
Σευέλη, 3) ἐστερματίοϑη ὑπ’ ἐυτὸ ᾿ Διόνυσος. εἶτα εἰσελϑων 
ὧν τὴ θαλάσσῃ ὁ Διόνυσος, ΐνα περίσῃ ω ἢ Λέρνη, σιυηχὸλϑ- 
ϑήσεν ἀυτῷ ὁ ἸΙολύδενος" χαὶ ὁ ἐδὸ Διόνυσος ὡς θεὸς. διεσώ- 
Ὁ. ὃ δὲ ΤΙολυῦτιος τέϑνηχε. ὁ δὲ Διόνυσος λύπηϑ εἰς ὅτι ὁ 
ἐραστὸς ἐἀυτὸὃ τέθνηκεν, προς Ἰμίω ἀυτὸ καὶ μνήμίω τὺ Πολυὔπνυ, 
οὔδοῖον ξύλινον ὧκ συκίνα ξύλῳ Π χήσας χ κατα χρήσας». χα- 

πεὶ- 
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τεῖχεν ἀεὶ ὁ Διόνυσος γρὸς τί ὶ ἑαυτὰ παρα μυϑίφ" ὡς πάνυ 
δ έως μεμιημδίος. ὴ σιυυτε Ἢ εοϑ' εἰ σὴς αὐ τοὶς «αἰ δανόμε ἡδονῆς" ὦ 
τύπον σιχήπτρϑ τ τὸ ἐπεφέρετο. δι δέ φασιν ὅτι εἰς Ὁ ἑαυτῷ τράς 
χῆλον τῶτο «ὐξιῆννε. κ ὕὅτω πέρλύει. διὰ ταώτίω Ἃ αὐτ τίν τοὶς 
φαλλοὺς τιμῶσι Σ Διόνυσον" φανοὺς δέ ὅξι, ξύλον ἐπί μηκες 
ἔχον τ τῷ ἄχρῳ σιχύτινον αἰδοῖον εἰξυραἠεῆμοις ς ορεύται δὲ χα 
τῦτο . ὅτι Πήγατσος ὁ ὦν ΤΩ Ἐλευθήρων, (Ἐλόδϑῆραι 5. Ζόλις 
εἰσὶ Βοιωτίας ) λαβὼν τὸ «Διονύσῳ τα ἀγάλματα» ἧκεν εἰς τίω 
᾿Αττιχῆν. δι Ἴ ̓ Αττιχοι ἔχ ἐδέξαντο μῖΣ 7,μὴς τὸν Θεόν" αν 
ἐκ αἰ μιοϑί 7), ἀὐυτοὶς ταῦτα βυλόυσαμῆϑοι: οἰ πέζη" μηνίσαντος γὸ 
τῇ ϑθεῶ, νόσος χατίσχηψεν εἰς τὰ αἰδοῖα ΤΩ ανδρῶν᾽ κὶ τὸ δεινὸν 
ἰνυΐχεσ τον ἣν. ὡς δ᾽ ἀπεῖπον Φρὸς τίω γΟσῸν τρείττω ̓  ᾿ππμνομίωῳ 
πάσης μαγγανείας κὲ τέχνης ᾿ ἀπεσσχλησαν σεωροὶ μῷ απτυδῆς. 
οι δὴ ἐπανελϑοντες ἐφασαν ἴασιν Ἐὴ μονίωυ ταυτὴν, εἰ διὰ πά- 

σῆς τιμὴς ἄγοιεν τὸν θεὸν. ὑπόμνημα ποιδμῆνοι τὰ πάθες. σῶς 
"ὶ ὅτι παίδων γἡνέσεως αὐτιος ὁ ϑεὸς " ἡδονὴ γὸ κα) ἀφροδίσια. 
πειοϑέγτες ὃν ποὺς ἦγγ ελ μένοις δι ᾿Αϑηναῖοι, φανλὲς ἰδίᾳ τ ὦ 
δημοσίᾳ κατεσχέυασαν . ζῶ τῶτοις ἐγέραιρον τὸν ϑεῦν" φαΐλοὶ ὃν 
εἰσὶν ὅτοι τοάντες.. ἐθύφανλοι δὲ. ὃν εἰς τὰς μηρὸς μόϊτον ἐπ᾽ 
ἐυσείας ἐπιδεσιμϑρδυοι" διὰ τῶτο χα) Φανλητάφιᾳ καλϑνται . χα 
ἀνλως οὐ τὴ ἑορτὴ τῇ Διοιύσϑ. Φυνδλὲς δερματ νὸς ἢὶ σιχηβα- 
τιζοιδύες. εἰς αἰδοῖα, ἀνδροξ. «ξιετίσεσν, δι ΕΝ "νὲς ἑαυτοῖς εἰς 

τιμίω τὸ ἜΘ Ἐδ᾿ χὰ τὰς Ὁ φαλλῶν οἰπήρτων ἀπὸ τῇ τραχῆλϑ 
τῷ ἑαυτῶν" ἄνλυς δὲ καὶ περὶ τίω ὔσφυν τίω) ἑχ)τὼν ἐϑυτενὼς 
περλεδέσι 5». μιμδμῆϑες αἰδοῖον ὄρϑιον. ἃς καὶ ἐλυφοίληλας ἐχάλϑν᾽ 
ὡς τῇ {1} Φανλῶν. τὺς (δ) ἰϑυφάκλες.. τὰς δὲ αὐλὴ γα θα τ 
Δεχτέον δὲ γιῶ χ4) «δὴ τὰ ἀναιδὲς ᾧανητος. 

περ ΤΟΥ ΦΑΝΗΨΟΣ ΚΑΤ Τοῖς ἘἨΡΙΚΑΜΠΑΤΌΥ. 

Ν τοὺς ρφικοῖς ποιήμασι σιυτσήχθη τὰ δύο ταῦτα μῖ; 
ὦ ἀΐλὼν πονῶν" ὧν τὸν Φάνητακ εἰσφέρει αἰδοῖον ἔχοντα 

ὁπίσω τεδὶ τίω πυγήν. λέγυσι δὲ ἀὐυτὸὴν ἔφορον τῆς (ωογός 
διυσάμεως" ὁμόιως χῳ τὶν Ηρικαπυλον λέγεσιν ἑτέρας Εφορο) 
διωάμεως. : 

ΠΕΡῚ. ΦΑΞΏΝΟΣ- 

ᾧ Φάώω" βίο: ἣν πεοὶ πλοῖον Ξὴ καὶ ϑάλαοξαν : ἐγχλημα 
ἢ ἐδὲν παρ’ ἐδενὸς “᾽ομίζετο" ἐπεὶ χαὶ μέτειος ἣν 5 χοὶ 
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Ὁ θα Τ ἐχ ὄντων μόνον ἐδέχετο. θαῦμα ἢ ἣν τῷ τρόπῃ τὖϑαὶ Δεσ-- 
βίοις. ἐπαινεῖ τὸν ἄνθρωπον ἡ ᾿Αφροδ ἔτη " ὁ υὑποδῦσι, θέδῳ ἀν-- 
ϑρώπε γιυωαικὸς ἤδη γε} ρμαχϑιας. 9 τῷ Φαων; διαλέγεται πεδι 
τλϑ" πορϑμοὸς ἣν ὁ πλῦς. ταχὺς ἣν ἐκεῖνος ἀᾳ , ϑεραπόσιωι, 
χοὶ διαχομίσαι, καὶ μηδὲν ἀπαι]ῆσαι, τί ὃν ἐπὶ τότοι; ἡ ϑεός : 
αἰμεῦψοί φασι τὸν ἄνθρωπον “ χαὶ ἀμείβεται νεότητι καὶ κάνλεν 
τὸν γέροντα " ὅθεν ὅταν ἀκύσεις Φάων, ἣ ἐυμόρφων γοηΤέον . ὅτος 
ὃ Φάων ὅδιγ., ἐφ᾽ ᾧ τὸν ἔρωτα ἀυτῆς ἡ Σαπφω πονλάκις ἄσμα 
ἐποίησεν. 

ΠΕΡῚ ΦΕΡΕΚΛΟΥ.. 

Φουα τέχ των ιἷος Ἁρμονίδε" ὃς στο ᾿Αϑηνὰς ἐξὸχά: 
φάσι φιλέμβυθ..; χερσὶν ἥπίστατο δαίδαλα πάντα τεύχ εινν 

: κ᾿ ̓Αλεξάνδρῳ τεχτήνατο νῆας ἐΐσας ἀρχεκάκθε, ἀὶ πᾶσε κα-- 
χὸν ἐγένοντο Ἴρώεσι.. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΟΙΤΙΌΤ. 

ΟΦ λοίτιος βάχολος, δῦλος Οδυοτέως.. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΛΙΧΟΔΕΙΡΟΥ. 

φ λόζρος (ορός, τις, ἣν. Ο᾽ κατ᾽ ἐυχὴν δελεχόδειρος " ὃς ὀψ,-- 
φάγων τγολάμπεε , ὁ, γεράνα τράχηλον ἑπλὼς ἐυξάμδιΘ.. 

ἐυτὺ χῆσι; ἀνα τοιὼν Ἀζρυγγκ πήχεων ὅπως, φητὶ, χαταπίνω: 
αλεαςον. ὅτι χρόνον. 

᾿ς ΠΈΡΙ ΦΗΜΙΌΥ. 

48! μιος .. υἷος Τερπέα" ὅϑεν Τερπιάδης τσα]ρωνυμιχὸν ὁὀνομα 
τῦ7ον τῦν᾿ Φήμιον ἡ παλαιαὶ ἱστορία. διδάσκαλον γδυέϑϑιαι 

λέγε τὸ ποιητῶ, ἄνδρα σοφον ἃ Μέσαις κάτοχον" διὸ χα τὸν 
᾿Ιϑακήσιον εἰοιδὸν ὁ ποιητὴς ἅτω πτλαγπι καλεῖοζ. οχατατιθέμες- 
ὃς τὴ τοοιήσει τὸ τὰ διδασιχάλῃ ὄνομα 5. δία κενηθίῳ. λαμωρῷ. 
εἰς κλέος ἀεέμνηςον. 

ΠΕΡῚ ΦΙΝΕΏΣ. 

Φ ες ᾿ Χμ ἜΝ λάνικον ᾿Αγήνορος ὅν εἷός" ἊΣ ΟΣ ,Φινέα» 
ΚΣ, τϑ ὁ Καοσχιεπείας. ὁμοίως 5 τὅτῳ χα 

᾿Ασχληπιάδης φησὶ, καὶ ̓Αντίμαχος, ᾧ Φερεκύδης " ὁκ γ Κασ- 
σιεπείας τῆς ᾿Αράβε δ νεται Φοῖνιξ, δ᾽ Κίλιξ ᾧ Φινεὺς καὶ Δό- 
ρυχλον " ὁ δὲ ΓΑτυμνος Ἀν ι ν μῆὺ ἐπίκλησῃ, ἡ ὌΝ τὲ Φοίνιχος, 
τοὺς δεὶ εὐὐμηθείωιν, τὸ ΑἿΣ ἐνίοι δ' βατιλεῦσαί φασὶν ὦ [Π«- 

φΦλα- 
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φλαγονίᾳ δ Φρέα" ἐύτη δὲ ἢ ᾿Ασίας, ὡς ΦηδῚν Ἑλλάνιχος" ἔτεε 
ροι 5 ὦ Βιϑιυνίᾳ. ἀμφισβητεῖται ἂν ῳ ποίᾳ Βιϑυνίᾳ φασὶ ἃ 
Φινέα βασιλέυειν εξ οἰμφοτέρων ὅσὼῶν ἐπὶ τ περι Ἴων δοχεὲ ὃν 
ὅτι ἐπὶ τὴς ̓ Εὐρωπαίας. Φησὶ δὲ ̓Απολλώνιος, ὅτι ὦ τὴ Βιϑυ- 
νἱᾳ τὸ α΄ πόγεια ἐδησαν τὴ ἐπιόσῃ ἡμέρα δηλονότι ἀπὸ ὁ ̓ Ασίας 
εἰς τὴν υρωπίω. ἀΐδλως τὲ χῷ) ὧσο πάντῶν ὁμολογεῖτωι τὸν 
Φυέα ἰδξὰ τὸν Σαλ μυδηοσον κατοικῆσται. ὁ δὲ Σαλμυδηοσὸς ἐπὶ 
τὴς Θράκης ΤΟΜΟΣ τοὶ αἰφιστεροὶ εἰσ Ἄέοντι τὸν πόντον. Ὡ0- 
σεχτίον δὲ βέλτιον τὼ ᾿Απονλωνίω᾽ καὶ γάρ φησι δῆσαι πὸ ἀπό- 
γεα τὲς ᾿Αργονάυτας ὦ τὴ Βιϑιωία " ἀνκ΄ οὖ τῇ ἀντιπέραν 
Βιϑιωίᾳ᾽ ὡς Ω) μίαν μᾺ τίω Βιϑιωΐον . τίω δὲ οἰξεναντίῳ 
αὐτὴ τίω Θρακίω, οὖ ἧ φησὶ δῆσαι τὸ ἀπόγεια τὸς ᾿Αργονάυ- 
τὰς. ἔγιοι δὲ ἀπίθανον ὦ διονται τύσ᾿αὐ τὰ τὴ ἐζηκέναι Φιέα, ὥςτε 
τὸ Φοίνικος ὄντος εἷον» μέχιι χ.}] ᾿Αργοναυτῶν διαρκέσωι - ἕτερον 
ἂγ φασι τῦτον τὸν Φινέα τὸ παλαιδ Φινέως » ἐβδομον ὄντὰ ἀπὸ 
Φοί»ιχος τὸ ᾿Αγήνορος: γος ὃν ἀπήντησαν ὧι ἡρώες. Φερεκύδης δέ 
φησι Ὁ», τῇ ς΄, ὅτι Φρνεέυς πώντων τω ων τῇ ᾿Ασίχ Θιαχὼν ἐβα- 
σίλευσε μέχρι Βοσπόρε᾽" ὅτοι δ᾽ εἰσὶ Θυννοὶ ἔς [Παφλαγόνες ᾿ 
μυϑέυετωι δὲ ὅτι ἐπηρωϑὴ τοὶς ὄψεις ὁ ὁ Φιεὺς, χ ,8 ἐνίως: ἶσο 
τὸ ἡλίδ. διὰ τὸ πολὺν χρόνον αἰτῆσωι μᾶλλον ζὴν ἢ βλέπειν" 
κατὰ δὲ ἐνίας, ὅτι ἐπεβέλευσε ΓΙερσε " Σοφοχλῆς οὐ , ὅτέ 
τὸς ὧν Κλεοπάτρας ιἱὲς ἐτύφλωσεν Ὀάρθρον ( ΓΙ χα Κράμ- 
βίω., πειοϑ εἰς διαβολαῖς ᾿Εἰδύιας τῆς αὐτῶν μητρυιὰς " {ες 
γεὺς γ πρωτίω ἔοργε Κλεοπάτραν ἃ Ὡρεϑύιας - μ᾽ ταῦτα 5, 
᾿Εἰδυΐαν τα) Δαρδανα᾽ ἥτις ἀπεχϑὼς ἔχασα «ρὸς τὰς Κλεοτά- 
τρὰς παλδας. ἐπειρᾶτο τυφλώσω ᾿ἀυτύς" οι δέ φασιν ὅτι ο πατὴρ 
ἐβυλύήϑη τυφλῶσαμ ᾿ μητρυιὰς διαβανλύσης αὐτὰς ρος αἀυ- 
τὸν. ᾿Ωρεΐϑυια δὲ, καὶ Πρόχνιςς "ἡ Κρέεσα, ϑυγνατέρες Κέκροπος 9 
ἢ Ἔςεχϑέως" Ὠρεϑυίας δὲ καὶ Βορέαν. Χιόνη. Χϑονέία. Κλεοπά- 
ἘΣ Ζήτης κὶ Κάλα:ς. ᾿Απονλώνιος δὲ ὁ τὰ ᾿Δργονωωτιχὰ γφά- 
ψας. ἡ μόνον πηρωϑῆναί φησιν ἀυτον. αἰ νλὰ ξ πηρωϑέντα υσὸ 
Ὑ ᾿Αρπυιῶν καχὼς τοοχ εἰν .υ ὅτι ἀνέδίω ἀπασι περὶ πὰν- 
τῶν, ἐμαντέυετο " φησὶ γὃ. ἐδ᾽ ὅοχον ὀπίζετο Διὸς. ὠνὲὶ 
τῦ, ἐδὲ μικρὸν ἐπεστρέφετο τὸ Διος, τὰ θεῖα ἐνθυμήματα πὰ- 
σιν ἐμφυάνων" λέγων γὺ ἀυτοὺς τος ΤῊ θεὼν βυλαὰς. ἀμελες 
αὐτὲς Ἐ) αὗξαὶ τὰς θεὸς ἐποίεε. Ἡσίοδος μέντοι οὖ ταῖς ᾿Ηόιαις, 

τε- 

(π} Γγκφότω, "Ὥρνιθον, 
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πεπηρῶχα, φησι» αὐ τὺν διὰ τὸ δεῖξαι, Φρίζῳ Ἔ εἰς αλλ δὲ ὑγ" 
ὦ 5. τῷ τρί ῳ τ κατα λόγων διοὶ τὸ ὭΣ ἢ: μακραὶν ὄψεως μὰκ- 
λον» ἑλέοσζ. ἔπεροι, ΘῚ πάλι ἷσ ορᾶσι παρα Φινέως. ὡς διεφόραν ἜΤΗ 

σιιαλ τὸν γ8ν αὐτῷ. δοχᾶσι ΘΙ ἔγιοι 9᾽ ϑηθίᾳ γα πετεινὰ ταῦτα; ἀρ- 
πάζοντα ὐπὸ ω τραπέζης τῇ Φινέως τὸ δεῖπνον. ἀκλὰ ταῦτα μῆ) 
τὰ μυϑωώδη: ἡ δὲ ἀλήθεια ἔχει ὅτῳ" Φρμεὺς. βασιλεὺς ἢ] ἣν [ἴαιο- 
γίας" γέροντα δὲ αὐτῖν γ)ὲγ ον ό το 5 ἡ ὄψι: ἀπέλειπεν» ὅι τε ἄβῥε- 
γες παῖδες ἀπέϑανον" πυῦῆδας γάρ φησιν αὐτῷ ἡδυέο Ἡσίοδθ- 
δύο, Θυννὸν 5, καὶ Μαριμανδηνον" ᾧ «4 μὲν Θιωνδ. Θιωνίδα ς. 

ο΄ δὲ Μαριανδηνῇ »ν Μαφιανδίωίϊίο» φασὶ οσαγορέυεοίζ. ὃυ- 
γατέρες δὲ ἧσαν ἀυτώ. ΤΙυφία ξ Ἔρασία" αἰτινες τὸν τὸ τατρὸς 
6ΐον διέφθειρον᾿ ὅδε» οἰφορμμὴν ἔλαβον ὁι ποιηταὶ δύστηνον ὁ Φ;- 
νέα, ἀποχαλῶν., τὰς “Δρπι!ς τον βίον υὐτὰ διαφὺ εέρεεν μυϑο- 
λογϑ»τες. Ζῆϑος; δὲ καὶ Κάλαϊς, ὧι Βορέωμ παῖδες. ἀνδρὸς ἐκ ὠτη- 
μὲ» βοηθήσαντες {Π - θυγατέρας ἐξήλασαν ἐκ Τ πολεω:" 
ἊΣ το “Χρῆ μιὰ το σωναϑεσίσαντες ὦ ἐπίτροπον τινα χατέστησαν ΕἾ 
Θρᾳχων..᾿ ἑστίον δὲ καὶ Ἰδτο, ὅτι Διονύσιος ὦ τοὶς ᾿Αργονηύταις 
φησὶ ἀναιρεθῆναι Σ Φινέα ὑπο Ἡραχλέες : ἰδόντος τὲς Φμέως 
πολδας ὦ, ἐρὴ "μίᾳ, ὦ μαθόντος ὅτι ὑπὸ Φένεω: ἧσαν ἐχβεβλη- 
μὅνοι διὰ γάψαικος Σκυϑικὴς δια βολίω ΣΤ ἐγεγαμήκει Φιεὺς 
παραμτισὰ μᾶνος Κλεοπάτραν. γέγονε δὲ Φινέως κατήγορος χῷ τίς 
Ὡρεσῷ της παρ᾽ Ἡρακλῆν. χα τα γοήστας ὃν ὁ Ἡρακλῆς ἀναιτίως ΕἸ). 
τὰς παῖδας . χατίγαγεν αὐτὸς εἰς τίω πάτραν ὀικίαγ᾽ Φινέα δὲ 
ἀν θιτώμδοον χ ὅὲ λήσαντα καταποντίσαλ τ παΐδων Ὁ ἕτερον. λαχ- 
τίσας ὁ Ἡραχλὴς ἀτέχτεινεν. 

ΠΕΡῚ ΦΟΙΝΟΔΑ( ΜΑΝΤΟΣ. 

φφουοδάίμας». τὶ: Τρως. ὃς λέγεται συμβυλεῦσωι τοῖς Τρωσὶν 
ἐκθεῖναι τὴν ϑυγ ατέρα Λαομέδοντος Ἡπόνίω τῷ χήτει , ἐυ- 

λαδέεδυος τὗδε ΤΥ ϑυγ ἀτέρων αὐτὸ Τῷ τριῶν 5 μὴ ἀυτὸς ἐχθὼ- 
σιν. ἔπεισε τῦτο πεποιηκέναι. Ποσειδὼν καὶ δ γὗ σιὼ ᾿Απόδλων » 
ὡ; ὦ τοὺς φρολας ὅσιν εἰ πομῆυ , ὀργὴ Διὸς εδητέυσας τὼ Δαο- 
μέδοντι - κὶ Ὡροπυργώσας Σ Ἴλιον, ἐπεὶ μὦ τεϊαγ μένον χρόνον; 
τῆς λατρείας μιοϑὸν ἐκ ἐδέξαντο, ἀγανακ Ἴὼν Ὗν Λαομέδοντος 
ἔπεμψε κῆτος δεινότατον.» ὅτερ Ἶ χώραν χατίκλυζεν. : ἀποπτύον 
Ὁ ϑαάλαοτζαν. Λαομέδων ᾿, ἀναγ Χαοδ εἰς ὧκμ χρησ μὲ β κατά τί- 
": Ἡσιόνίω Σ ϑυγατέρα κοτμήσας βασιλιχῶς ἢ γος βο- 
ρον τῷ χή]ει ϑξέϑετο. διερχόμδηος ὃ ὁ Ἡρχκλῆ: μῦ Ἰάτονθ.. 

ἐλ 



Φ 417 
μένλοντος πλῶν ἐπὶ τίω Κολχίδα ἼΩΝ μένων λαβεὴν τ χρὺ- 
σόμανλον δέρας ὃ ὁ δράκων ἐφύλαοξε, μῷ Ἰὴς καλυρδύης ᾿Αρ- 
γὺς γηὸς 5 ἐφ᾽ ἧς ̓ Αργοναῦταμ. τοτωρμήϑησαν τῷ Ἰλίῳ : ἰδόν» 
τες Ὁ Ἡσιόνίω ὧν τῷ αἰγιαλῷ δεδεμένίω,, καὶ μαϑόντες ὃ Ὶ αὐτίαν, 
ὁ Ἡραχλῆς ξιπε διωχτὼς ἔχειν ῥύσαρδζ ταύ]ϊο». χώστον ἂν τεὺ- 
χος ποιήσας 5 χα) «ἐς ὠπλισιμδίος «δαὶ τὸ σόμιον ὡς χεχηνο: 
ἐπόιει τὸ κῆτο: ἀθρόως, τῷ τότε ἐμπεπήδηχε σὅματι. τοισὶ δὲ 
ἡμέραις κατον ἐμῆνος αὐτῷ ἐξῆλθεν ἀποβεβληχως καὶ τίω ἑαυτὰ 
τείχα" ἡ ὅτως ἐσώϑη ἡ Ἡτιόνη. ἀδν᾿ ὁ Λαομέδων μηνίων τῷ 
Φοιοδάμαντι , ἔδωχε τὰς θυγατέρας ἐχείνυ νάυτακις οὖν Σικελίᾳ. 
ϑηδίοις βοράν' Ν δνομδύε, Ὁ γνώμίω ᾿Αφροδίτης ἐσώθηταν" ὧν 
τὴ μιὰ ω μορφῇ κυνὸς ὃ Κριμιοσὸς ποταμὸς ἐμίγη » ὦ ἐγέών- 
γησῈ Ἷ ̓ Εγέστην, ὃς ἔκτισε τρεῖς πόλεις ιν Σικελίᾳ, τίω ἐφ᾽ 
ἑαυτὸ Ἔγεραν,, ὦ "Ερυκα. καὶ Ἑντυδλαν, ἢ ὦ "Δταΐλαν, ἐτὸ 
δ γυμωκκὸς ἧς ἔγημε. 

ΠΕΡῚ ΦΟΡΚΥ͂ΝΟΣ ΚΑΊ ΤΩ͂Ν ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ᾿ΑΥΤΟΥ͂. 

φόνκω, δαίμων ϑάλαοσιος,, «ἶδα' τὸ φέρεοζ ὠκέως , πατὴρ 
Σχύνλης «“ρὶ ὧν ταῦ τὰ λέγεται. Ἡραχλῇς σοφὸς ὧν χα 

φσρατηγος, ὦ «-δωᾳιπλέων τὲς τύπους Ῥ Σχύνλης μετὰ ἢ [ηρυό- 
» (οὧν. ἀπώλεσεν ἀυτόθι τινὶς ἐξ ἀυτὼν , ὦ ἀνακα ϑ ἄιρει τὸν 
τύπον τισὶ μηχαναῖς" οἰκρωΤήθλον γάρ ἐστιν ἡ Σκύννα “«ὅὍϑὶ τὸ 
'Ῥήγιον . ἀντικρὺ Σικελίας ὀϊξέχον εἰς θάλαοσων, ὁ κάτωθεν πέ- 
τρὰι πολλὴ καὶ μεγάλαι, ἔχϑσαι κοίλες τότες ὦ στήλυλα, Τοὶς 
γλένειν ἐτικιδυνοι" ὅθεν ᾧ ἐμυθέυσαντο Σχύνλαν Σ Ἡραχλὴ 
ἀνελεῖν. Φόρχυ; δὲ; ἤτοι ἡ ϑάλαοτα, ὁ τάυτης τατῦρ; (καὶ γὸ θα- 
λαοσὰ δυοχ ερὴ τάυτῃ ἐποίει» ) λαμπᾶσιν ἀυτὴν πάλιν ἀνεζώωσεν » 
ἢ χρή σεθι" τ χρόνοις πάλιν τίω ὑφ᾽ Ἡρακλέος ἀναχάϑαρσιν 5 
χὐὴ τὸ μὴηγχ ἀνημα ἡ σάλαοσα χέασα . μετέςρεψεν εἰς τίω ἀρ- 
χαίαν δυοχέρειαν. Φέρονται 5, προσέτι τῷ Φόρχιωι θυγνατέρες τρεῖς. 
Σϑενω, ᾿Ευρυάλη, κ᾽ Μεδεσὰ, ἀΐτινες ἕνὰ ὀφϑαλμον ἢ ἔχεται; αἶνοὶ 
μέρος ἐχρῶντο" τότῳ ὁ ἡ χρωμδύη. ἐνετίϑει ἀυτον εἰς τίου) χκεἕ- 
φαλίω. ὦ δήως ἔξλεπεν, χ μιᾶς αὐτῶν τῇ ἑτέρᾳ ἀποδιδύση: Σ 
ὀφϑαλμὸν, ἐβλεσον πάτσαι. ἐλϑων δ᾽ δ ΠΕρσέυς ὀπίσω αὐτῶν 
ον ἡἠρεμμαίῳ ξαδίσματι, κρατήσας ἢ κατέχ ἐσταν τὸν ὀφϑαλμὸν, 
Φ τὸ ξίφος γυμνώσας φησὶ δεῖξαι αὐτῷ ὁ Γοργόνα" ἐὰν 5.) μὴ 
φράσωτι» ἀποκτεῖναι ἄυτοὶς αὰ φοβύμῆναι, φράζυσιν. ὁ δὲ ἐπο- 
τεμὼν τίω κεφαλίω τὴς Τοργόγος 9. εἰς ἐ ἦλθε». ὦ δείζας 

δ τάυ- 
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τάυτίω τῷ Πολυέκτῇ . λήιον τὅτον ἐποίησεν. ᾧ ταῦτα μὲ 
τοὶ μυϑώδη " ἡ δὲ ἱστορία ᾿ ὅτω πῶς ἔχει ̓ Φόρχυν ἣν ἀνὴρ Κυ- 
βηναλος " οἱ δὲ Κυρηναῖοι» Ἐπ γένος, μδυ εἰσιν ᾿Αἰϑῥοπες " ὀικσι 
δὲ νῆσον τὶω Κυρήνίω, ἔξω ἔσαν ζ Ἡρακλείων στηλῶν» ἀρῦσι δὲ 
Λιβύϊω, περὶ τὸν ᾿Δύνονα ποταμὸν ων» Καρχήδονα" Εἰσὶ 5) σφό- 
δρα χρυσοῖ. ὃς Φόρκυς ἐβασίλευσε τ Ἡραχλείων στηλῶν" εἰσὶ 
δὲ τρεῖς" καὶ ποιῶ τετρώπηχυ ἀγαλμα ̓ Αϑιγνὰς χρυσᾶν. καλὅσι 
δὲ τίω ᾿Αθηνὰν Κυρηναῖοι Ϊ οργόνίω: ὥσπερ τίω) " ᾿Άρτεμιν Θρᾶχκες, 
Βένδεταν Κρῆτες δὲ, Δίκτυνναν» “Λακεδαιμόνιοι δὲ, Οὐπιν. ὃ μὴν 
ὃν Φόρκιω ἀποθνήσκει» “ρὶν εἰς τὸ ἱερον ἀναθεῖναι τὸ ἀγαλμα" 
κατέλιπε δὲ τὰς φρολεχ,ϑ εἰσας τορος χόρας, Ἔϑενω, ᾿Ευρυάλίων, 
»ὶ Μέδυσαν. ἄυται εἣὸ γήμαιϑαι ὅδενὶ ἠβυληήθησαν. διελόμενωι 
3: ὦ Ὁ ὕσίδῃ» ἑκάστη μιὰς ἦρχε νήσε᾽ τὴ 5 Γοργόνῃ ὅτε ἀναϑῦ- 
ναι πὸ ἱερὸν ουταὺὴς ἐδόκει ᾽ ὅτε διελεῖν : αννν᾽ οὐ μέρες κατετί- 
γέντο ἐναννιὶξ ϑησαυρὸν ἑεωταὶς. ἣν δὲ τὼ Φόρχυνι ἐταῖρίθο Σ 
καλὸς ὦ ἀἄγαϑος ἀνὴρ, χαὶ αὐτῷ Σ παντὶ φὡγράγματι ἐχρὼν- 
το ὥσσερ ὀφθαλμῷ... {'ερσεὺς δὲ ἀν φυγαῖς ᾿Αργόϑεν; ἐλήϊζε- 
τὸ τὰ χιν ϑάλαττὰν» ἕ ἔχων πλοῖα "αὶ ἰχύν τινα, αἰραὶ αὐτόν. πυ- 
ϑόμδυθ. 5) ταυτίω Ἴ]ὼ Γοργόνα βασίλιοταν τὴ γιωμχῶν. χαὶ 
πολύχευσον (δι 9 ὀλίηνανδρον Ἂ᾽., ΄ὡρῶτα μ γαυἌοΧ θὲ ὦ τὼ 
πορὸ μῷ, ᾧΦ μεταξὺ ᾿ Κυρήνης κὶ δ Σάρδεως διαπλέων, τὸ «ϑϑϑ 
δ ἑτέρας εἰς ὁ ἑπρὸν Σ ὀφϑαλμον λαμβάνεε" ὧν μία φράζει ἀυ- 
τῶ 2 ὅτι ἄλλο δ᾽ ὅδεν ἔχε λαβεῖν παρ Ὑὐ τῶν, εἰ μὴ [ορ- 
γώα. μηνύει τε ἀυτῷ τὸ πλῆϑο; τὸ ,χιρυτᾶ. ἀυτάι ὃν αὐ κόραμ, 
ἐπεὶ ὅχ ξίχιον Σ ὀφθαλμὸν ον τῷ μέρε: ν ᾽ ἐιρημῆδον λόγγον, 
σεμήεστδῃ ὀμόσαι, τὴ ἡτιὰτὸ ἑτέραι Ίω ἑτέραν. ὁπότε ΟἿ ἐπενοῦν το 

μὴ ἔχει" 1 τί ἂν ἐίΐη τὸ γεγονός" ω τότῳ προασλεΣ 
εἰυ]οὶς ὄ [περσόὺς, ὦ φράζει ὡς αὐτὸς ἔχε ὃ ὄφϑαλ μον . χα 
Φησὶ μὴ ἀποδῦνοι ἀυταὶς. ἐὰν μὴ φράσωτσιν ὅποι ἐς ὶν Ἃ Γόργω" 
ἐπηπείλει 5 ἃ “ὥγοσιχα τὰ κτενεῖν μὴ οἰπόσαις. ἡ μὴο ὃν Μέδυ- 
σα κὶ φράζει δείξω" ἡ δὲ ΣΘενω, καὶ ̓Ευζυάλη.. ἔδειξαν " ὃ μδὸ 
ὃ» Μέδεσιαν ἀποχτείνε:, ταὺς δὲ ἀῆλαις τὸν ὀφθαλμὸν οἰποδίδωσι. 
λαβὼν 5.8 Γοργόνα, κατέκοψεν" ἀπαιτήσας 5 ταμήρη ἀπέϑηκε 
᾽ Τορλνόνος Σ χεφαλίω ἐπ᾽’ αὐτίω, ὦ τὴ νηὶ ὄνομὰ ἔϑετο [Γορ- 
γῶν. ω» ταὐἡτῇ δὲ «λτλεων : χρήματα σθαι, ἿΜ γησ᾿Ω ΤῺ 
εἰσεκοράττετο . καὶ τὰς μὴ διδόν τοις - ̓ ανήρεε. ὅτω δὲ ᾧ τὲς Σεοίφυς 
ἥτε ΕἸ πλεῖ ἀς ἐκείνοις, χρήματα" καὶ σαυαγαιγόντων αὐτὼ». 

ὁ ἹΠερσεὺς ἤεν πάλιν εἰς Ὁ ἀγοράν" οἱ ἢ ἐκληπόγες Φ9] Ξεέδι- 
Φο». 
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Φο). ὠγοντο.. “Ὁροατλέυσας ὃν" πάλιν ὁ Περσεὺς ἐπὶ τῖωὐ ἐποαί- 
τῆσιν Τῷ χρημάτων ,» ὦ ἐλϑὼν εἰς τίω αγοραν » ἀνθρώπων δι 
δὲ ἔνα ξυρε - Ἀ ὺς 5 ἀνδρομήκεις.. τοῖς. ὃν "λοιποῖς τὰ γησιωτῶν 
ἔλεγεν ὁ [Περσεὺς 9. ἐπειδὰν μὴ τάρει ΧΟ τοὶ ορήμα τα 9. ὁρᾶτε μὴ 
ὡς Σερίφιοι.,. τῆς Γοργόνος ϑϑεασάμδυοι" τίω κεφαλίω ἀπελιω- 
ϑησαν». τῦτο' πάϑητε ὦ ὑμεῖς. δεῖ 5. εἰδέναι ὅτι τὸ Φόρχκιω Ἰρεῖς 
κλίσεις ἐπιδέχεται" Φόρχυν καὶ γὸ Φόρκυνος, Ἀ Φύρχυς Φόρχυος" 
ὦ ὁ Φόρχυς... τὸ Φόρχυ, τῴ ΕΥ͂Α σημαίνε: δὲ δύο. Σ λιμένα ῖ 
«8. τὸ φέρειν ὦ ὁρμᾶν τοὺς ὁλχάδας ἐν αὐτώ. ἤγδϑν τὰς γαὺς 
ὡ τῷ λιμένι. ᾧ δνομα. κύριον, ὡς ὠτουῦϑα.. 

ΠΕΡῚ ΦΟΡΜΙΏΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ͂. 

(δ ουμίων τ ρα τὴν ὃς ᾿Αϑηναίων γαυτικώτατος " ὃς ποΝδλάκις 4)- 
τυχήσας ὡ» γαυμαχ ίμις Φ ᾧ» τῇ ρος Λακεδαιμονίες. μά- 

Χἢ κατορθώσας; πεντήκοντος ᾧ ἑπτοὶ γχὺς διέφϑειρεν... 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ͂. 

ἢ ζος 5 ιἷος ᾿Αθάμαντος᾽ ὅτος χαὶ γὸ ποιοὶ ὁκ ΝΝεφέλης Φοί- 
ὅον χα) Ἕνω" ἀφεὶς δὲ τίω. Νεφέλίω. Θϑεαὰν ὅσαν ᾿ τῇ 

Ἰνοῦ, ϑνητῇ γιωμικὶ ἐμίγη. ζηλοτυπήτασα ὃ ὃν ἢ Νιεφέλη. οἶπέ- 
πτὶ εἰς ἐρανον, ἃ Ἰὼ τὸ ἀνδρὸς (Ἔ) χώραν ἀυχωιῷ ἐκόλασεν .. 
ἢ δὲ Ἰνὼ, ὡς μητρυιοὶ ἐπεββάλδυε. τοὶς ποτὶ τοῖς ὁκ ὴ Νεφέ- 
λης;» ῷ Φρύττεσα τοὶ «τέρματα .. παρεῖχε τοὺς γ ξωργ οἷς Ὡρος 
απόρο». οἱ ὅν ἐσπείρον μἣὸ οὖ τὴ γη᾽ ἢ δὲ γὴ λαρῦσα. ἐκ ἔφερε 
τὲς καρπὲς τὰς ἐτησίϑς.. δια τὺ πεφρύχθω: τὸν σπόρον. ᾿Αϑάμας ὧν 
ὡς βασιλεὺς. σιωαγαγὼν τὰς μάντεις» ἡρώ ται ἀυτἕς, μμανδ εἰν βι- 
λόμἧοος Ἔ ἀιτίυ ἢ ἀφορίας : ἢ δὲ ᾿ἴνωὼ πέμπει: πρὸς ἀυτὲὶς- δῶρα 
ἐπαγ γενλομδύη δώσειν: ε΄ φήσεταν. γος ᾿Αϑιώμαντοι » ὡς. εἰ "μὴ 
αἰγαμρε δ εἴη τοὶ τέκγᾳ τὰ ὧμ ἢ Φροτέρας γυμαχος αὐτῷ: γεγονότα, 
Φοίξος κα ἝΝ.» εκ ἂν ἐχφρύσειεν ἡ γὴ τὸς ἜΣ πεισθέντες 
δὲ οἱ μάντεις λέγσι ταῦ τὰς ὐσοτρένψαντες τῷ ̓ Αϑάμαντι. ὃ 
δὲ εἰκέσας : “μεταπέμπεται. τὲς παῖδας ἐκ. Δ ποιμνίων" ες ἂν 
κριὸς. κατὰ Ὁ μῦϑον. οἰνο ρωπ Φωνῇ ἐργάρρμω ᾽ λέγει Φ (- 
ἕῳ ᾧ ἩΜΕῊΝ Φονάυ ϑησομδίοις τὰ αἶδὰ ἡ σφαγῇ: . ὧι δὲ φοβηθέν- 
τες τίω ὧ μητρυιὰς ἐπιξυλίω,, εἰς Φυγηὸ ἐτράπησαν" ἃς ΩΝ ἐπὶ 

ΚΘ ΔΩ γω- 

(5) Ἰστέον δὲ ὅσι αὖ δέχρονον σῦ Φρίξε Ἀ σίω. γραφὴν διφορεῖσκι" κὶ 

γοὶρ Φρυγί διὰ σὰ Ὁ γράφεται, ἢὶ ἀπ᾿ ἀυτε χληϑεῖσα κατά τινας. 



420 ᾧΦᾧ 
νώτων λαβὼν ὁ κριὸς, ἐΐσειτιν. εἰς τίω ϑάλαοταν, ᾧ νηχόμδυος 

᾽ ᾽ “ [ Ν ᾿Ξ ᾿ Ι ς - ς 

ἔφερεν αὐτύς. ἔλθϑων 3) εἰς τὸ Τρωϊχθν πέλαγος, ἡ μ Ἕλαη 9 
ὦ τῷ περωδοϑαι ἃ ἐν ᾿Αβύδω πορϑμὸν, ἀπεπνίγη πεσᾶσα ἀπὸ 

Ν Ὁ "ΩΝ Φ 8 1689 “" « ἤ ν᾿ Φ Ὁ 

τὸ κριδ' οϑὲν ᾧ ἀπ᾽ ἀυτὴς ἙΝλήσσοντος ὠνομάοϑη ὃ «δα τοὺς 
Ι Ι ᾿ 3- 

βασιλείοις διχυλονιζόρϑιος πορϑμός. Φρίξος δὲ, ἐποχϑμῆμος τῷ 
κριῷ. ἐπὶ τίου Σχυϑίαν διακομίζεται" ἔνθα ἀυτὸς σφάζεε μδὲ 
ἘΠΕ υ ΠΥ δῇ δ ῬΈΕΙ Ὁ ᾿ ας οἰ ς ἢ 
Σ χριὸν, ὃς ὑσὸ ΤὌ ϑεὼν χρυτόμανλος γέγονε, καὶ ϑύει Φυξίῳ 
(“) Διὲ, ὅτι ὀξέφυγε. τίω ὃ μητρυιὰς οργμίαὶ .. χῦ δέ τινας, 
τῷ Ἕρμῇ κατ᾽ ἀνλες δὲ πάλιν, τῷ "Αρεν" ἀλλὰ τῦτο μὴ πε- 

Ἂ ᾽, ͵ Φ 

δίεργον. χατοικήσας ὃν αὐτόξϊι; τὔνομα χατέλιπε τῷ τόπῳ" ὧμ 
ΤᾺ ε ᾧ ’ ". ᾽ [Ὁ ΓΝ Χ ῇ ἧ Ϊ ᾿ 9 ΄ 

τύτο γὸ ἡ Φρυγία ὅτως ἐκλήθη. κλχιοπίω, τω συγατερα 
᾽Α.“1]5 τὸ Κόλχων βασιλέως, γαμεῖ" καὶ ποιὰ ΦῈ ἀυτῆς παῖδας 

͵ 94 ’ ͵ π ἴ Ν δια ,» »"ν- 
πίοσαρας, Αργον. Κτίσωροι,. Μέλανα. ᾧ Φρόντιν, καὶ ὅτως ἐπεὶ 

.Ὁ ᾿ « ς 1 

τελευ]ὰ. αὶ δὲ ἀκοιζὴς ἱσοοία πλοιάριόν τι φησὶν 4})᾽ τὸ. κριὸν... 
3 Ὁ ᾿ " « Ὁ Ν 

ἐκτύπωμα φέρον κριδ ὧὐ ἄκρω, ὁποῖόν τι ᾧ δα ΔΛυχόφρονι!, 
τὸ ταυρόμορφον τύπωμα, τὸ Ὁ ᾿Ευρώπίυ ὡρπάσαν" καὶ ὁποῖα πλοῖα 

« [ Ὁ 7 "» τὰ σίὼ ἑτέροις γλύμμασι, ᾧ χιτωνίσικες ἐν τοὶς ἄχροις ἔχον τὰ. 
ἡγῶν τύπος χηνῶν" ᾧ βύλεται διὰ τοιύάτε κοιδ σωὶ τὠ ἀδελφὼ 

᾿ “Ἢ, εἰ ᾿ Ὁ Ν ς “Φ ε 4 [ ε ,' 
πλέυσαν ὁ ἙλΑζω ἐκπεσεῖν καὶ κυδιωεῦσαμ. ἑτέρα: δέ τις ἱποοία 
33 Ἔ Χ “τῶν .Ν “Φ Π 

ἔυνυν ὑπηρέτίω φησὶ Σ Κριογ, ὃς ὃ ὃ μητριίὰς ἐπιβελίω ἀγα- 
᾿ ᾽ “ ᾿ ᾿ 

χαλύψας, καὶ περισωσαρί τὰς δεχσότας. τολδας. ππροθέμϑυος . ἐ- 
δυστύχησε χ᾽ ὃ Ἑλλήστοντον" Ἀέμβωῳ γὼ βραχυτάτῳ πιςέυσας 

»Ξ ΠΝ ᾽ 9᾽ ᾿ ἰ ἤ [1 ι 4 Ὶ ἤ αὐτὲς, ὅκ ἔσχεν ἀμφοτέρας. τοεριποιήσαορῦζ  ἀνκὰ ὁ μὴ ΦοίξΘ. 
’ ΡΣ ἴος Π Ὁ ὟΣ «διεγένετο ἡ δ΄ ἝΝΑη ὦ πάϑος ἰλίγγϑι ἢ ἀνλὰ τινὸς Ἴοι- 

τὸ χαταπεσᾶσα . μόνον ουτὴς ἄγω οἰφῆκε τὔνωμα φέρεοί, 9. ἀυτῇ. 
δὲ καταδῦσα εἰς Σ (υϑόν. 

ΠΕΡῚ ΦΡΥΝΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΙΘΑΡΩ,ΔΟΥ. 

(δῬύνν » κισαρωδὸς Μιτυληναῖος " ὅτος δὲ δοκεῖ πορῶτος αῖδοῦ 
᾿Αϑηναίοις χιϑαρωδικῇὴ γικῆσαι παναϑηναῖα, ἐπὶ Καννί ἀρ- 

χοντος. ἣν ̓ Αοιςοχλεέτῳ μαϑητής ᾿ ὁ. δὲ ᾿Αοιστόκλειτος τὸ γος 
γος ἣν ἀπὸ Θερσανδρα" ἤχμασε δ᾽ ὧὦ τὴ Ἑλλάδι κ΄ τὸ Μηδι» 
κα. α΄ὖ΄όαλαξζων δὲ τὸν Φρύνιν ἀυλῳδᾶντο .. κιϑαρίζειν ἐδίδαξε. 
ὦ ἀλλα αἶδὲ τότε Ἀέγοσιν, ἅτινα ὡς μὴ ὠαγκαῖα ἐώῶμδο. 

(5) Φυξιος μὲν Ζεὺς, ὁ βοηϑῶν ποῖς φυγάσι, κὶ πρὸς ὃν καταφέυγυσις 

118- 
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ΠΕΡῚ ΦΡΥΝΩΝΔΟΥ. 

δ τυνυνδας , αξριβόητος ἐπὶ πονηθίᾳ . ὅδὲν ἧττον ᾿Ευρυβάτε᾽ 

ὧμ τύτι 7ὲς πονηρὸς Φρωνώνδας καλϑμῆν. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΤΩ͂Ν ΦΡΊΓΩΝ ἘΚΤΟΜΗ͂Σ. 

1: τοῖς Φρυξὶὴν ἐσέβετο καὶ Ῥέα ἡ μήτηρ Ἐ ϑεὼν; αὑσὲρ πάν- 

τα ϑεόν. ταὐτίω πανηγυδίζοντες, καϑότι ἀπετμήϑη ττϑαὶ 

ὙΜἹ Κορυξάντων Ἴω κύστιν διὰ τὰς πολλὰς οἰυτὴς πορνείας " ε- 
ἢ ᾿ ἥκεις Ὁ ) Ὶ ᾿ ἦν» ’ ἢ 

ρῳπέυοντες δὴ τίω ἑωυων ϑεὰν ,) τὰς τελετὰς ἐπ δ᾽ 5 ᾧ χατετε- 

μνον ἑωαωτὼν τὲς μηρὲς ὦ τὲς ὠμὰς μαχοίραις " ἐκ ἀποκτεῖναι 
2 ᾿Ὶ ε- ’, Ὁ ; ᾿ ͵ : ᾿ .- 

ἐθέλοντες, ἀνκὰ μόνον αἱμάξῳ. τῦτο δὲ ἐποίαν κινέμἣοοι ἀυλοῖδ, 

ἥνα ἀπόνως φέρωσι πληττύμδϑοοι. ἀΐλοι δὲ πάλιν ἠυλεν δ ἐρας᾿ὴν 
[ ΨΦ 2) Τ᾽ λ δ ᾿ τ 2 Ὁ 

ταύτης τιμῶντες ᾿Αττιν. μῷ; δὲ τὰς πληγὰς» Ὅγρὸς ἀκαν ἀρτὸς 

ἐχώρφεν μίξεις, γυωμκὼν δὴ λέγω, ἐκ ἀνδρῶν. 

ΠΈΡΙ ΦΥΛΕΩΣ. 

Υλεὺς., ᾿Αυγείμ υἷος, ὅςτις Φξ ᾿λίδος εἰς τὸ Δυλόχιον ἔ- 
᾿ ἡ λας, Ὁ “τ τ. - ν΄ ν 9 ΐ ; 

Ἐς φυγε, διὰ τὸ μαρτυρῆσιι Ἢραχλε αὗδα τὴς ἀφαιρέσεως 

βυχολίων, ὅπερ πάντως ἐλύπει δ ᾿Δυγείαν. γέγονε δὲ τῦτο, ἡνί- 5 ΟΤΈΡ Ὁ λων ἢ 3 
χα Ἡραχλὴς τὴν ᾿Αυγείν ὀξεκάϑῃρε. οἱ δὲ ὅτω φασὶν . ὅτι Φυ- 

Ἁ 
Ῥ Ἢ ᾿ 

λεὺς μοιχέυσας Τι μάνδραν ν ἀδελφίω Ἑλένης καὶ Κλυ]αιμνήτραςῳ 
ἀπήγαγεν εἰς τὸ Δυλίχμον.. 

ΠΕΡῚ ΦΥΛΑΙΚΟΥ. 

( ύλαχο;, Δηϊονέως ιἷος 9 ἀδελφὸς Κεφάλϑν πατὴρ 5. 1φ'- 

κἈι, ὅσις ποδώχης ὄξοχωτατος ἱσορει ται. 

ἹΣΤΟΡΙΚΟί. 

ΠΕΡῚ ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ. 

(δ ρεχύδης, κατα τινὰς. πορεσιβύτερος τὰ Συφίε τὰ Τιυϑαγόρα 

“ διδασχάλε, ὃς Ἀέγετωι ὅτι σαμήγαγε τὸ "Ορφεως. ἔγρα- 
᾽ τ ᾿ ΓῚ -᾿ ᾿ ῥ . 

γεν αὐτύχϑονας " ἔσι δὲ «ὅδ τὴς ᾿Αττικῆς ἀρχιμολογίας Οὗ 

βιδλίοις δέκα" «ὐονινέσιεις δι᾿ ἐπῶν. ἔςσι δὲ κὶ ἕτερος Δέριος στον 
᾿ " ἣχγ 1.5 [] , ’ ᾿" ν 

οἰχὸς, γεγονώς «ρὸ ὀλίγυ τῆς οὐ ᾿Ολυμπιάδος " ἔγραψε 
͵ ᾽ Ἵ « ΨΦ Υ᾿ῃ 

Δέρῳ., αἴ ᾿Ιφιγϑυείας. αἷδὶ ἿΜΟ Διογύσα ἑορτὼν 5) καὶ ἀλλα. 

τι1- 
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ΠΕΡΙ ΦΙΛΙ͵ΠΠΟΤ ΤΟΤ᾽ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ͂.. 

(  λυττος ᾿Αμφιπολίτης . ἱτοοικός" ἔγραψε Ῥοδιακὰ. βιξλίᾳ 

,θ΄. ἐπι δὲ ἿΨ πάνυ ἀιτχρὼν᾽ Κωακὰ, βιβλίᾳ (΄,. ϑυτια- 

χὰ, βιβλία β΄. ᾧ ἄννα τινά. 

ΠΕΡΙ ΦΙΔΛΙΣΚΟΥ ΤΟΥ͂ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΌΥ.-. 

Ιλίσχος, Συρακόσιος ἱςσορικός" ἣν δὲ συγγενὴς Διονυσία, τὰ 
τυράννυ. Σικελίας 9. καὶ ὦ τῇ «ορὸς Καρχῆδονίες ναυμαχίᾳ 

3 ἤ. " [ ἊΣ »" 

ἐπελέυτησε" μαϑητὶς ᾿Ευήνα τὸ ἐλεγειοποιδ. ἔγραψε Σικελικά" 
» ἢ ᾿ Ἁ 4 ᾽ .- ’ ᾿- “ 

ἔςι δὲ τὰ τορος “ἜΝληνας αὑτοίς ὩΡαΧ ) ἐν τὰ διαφόρως " ὦ ἡυεα-. 
) ) Ὁ 

λογίαν αὖ Φοινίκης ἃ ἄνλα τινὰ περὶ τῆς Σικελίας... 

ΠΕΡῚ" ΦΛΕΓΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΤΡΑΛΛΙΑΝΟΥ͂.. 

φλέγων Τραλλιανὸς., ἀπελέυθερος τῇ Σεβαστᾷ. Καίσαρος. ἔ- 
᾽ ᾽ ῇ 79 

γραψεν Ολυμπιάδας οὖ (ἰ(λίοις ιε΄ ἔσι. δὲ μέχει ὃ σχθ' 
Ὀλυμπιάδος. τὰ «ραχθέντα. πανταχῇ . τὸ δὲ αὐτὰ ὧν βιβλίοις 
.:.Ὁ» ᾽ εἶ : ἢ Ὁ , ἊΣ ᾿ 

ἤ; ἔκφρασιν Σιχελία:. αὖθι μακροῖς ἰων καὶ θαυμασίων, τσεοὶ Ὁ «4 
4, ᾿" [ δ ͵ δ τ ἀλ' τρῖρι, ἩΦΙΕΝ τὰν 
Ρωμαίοις ἑορτῶν. βιξ λίκ γ᾽" πεοὶ ὦ Ῥωμῃ: τόπων. ᾧ ων. ἐ- 

Γ } ᾿ ’ «9; Δ 2 εάν ἘΠ) Σ ' 
τικέχλίωται ὀνομάτων" ἐπιτομίω ᾿Ολυμτπιονικὼν ὧς αἰβλίοις β.. 

ΠΕΡΙ! ΦΥΛΑΡΧΟΥ ΥΟΥ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ͂,. 
᾿ Ν ε " 

«ΟΥ̓ λαρχος ᾿Αϑηναῖο; » ἈΦ δέ τριὰς, Νιαυχρατίτης " οἱ δὲ ᾽Α(- 
: « ἤ Ε) : ᾿ ᾿ Α ’ 

γύπτιον ἔγραψαν . ἱσοφικός. ἔγραψε τίω ἐπὶ Τ'ελοπόννη- 
 νε “ο,..2 ἰῆμξς Π ᾿ ΠῚ ’ » , τ} 

σον Τύῤῥε τῇ Ἤπειροτϑ ςρατιὰν ἐν ςἰβᾺἼοις κή. καταγεν δὲ ὦ 
Φ Ἰ ΝΜ Ὁ 

μέχει [᾿τολεμαίς τὸ ᾿Ευεργέτῳ, ὦ τὸς Βερενίκης τελδυτὴς 5. χα. 
Ψ ΩΣ { “Φ , ᾿ ΄ ᾿- 

ἕως τὰ ϑανάτε Κλεωνύμε. τῇ Δαχεδαιμον!ς., ἐπιστρατευσαντος 
᾿ 3 ᾽, ᾿ τ ᾿ 3 ᾽ Ἂ ᾿ 2 

αὐτῷ ᾿Αγτιγόν᾽ τὸ κῦ τὸν ᾿Αντίοχον ᾧ Σ [᾿εργαμηνον. Ευμε- 
γἢ " ἐπιτομίω μυϑικίω πεοὶ τῆς τὸ Διὸς ἐπιφανείας “ (Φ ἕυρη-- 

’ὔ ΠῚ , 

μάτων παρεμβάτεων (βλία θ΄ καὶ ἀνλα τιά. 

ῬΗΤΡΟΡΕΣ. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ῬΗΊΟΡΟΣ. 

Τλιππος ῥήτωρ ᾧ σοφιτἧς. ἔγραψε πεεὶ πυδιυάτων ὧς ΤᾺ 
Ἠρωδιανὰ κ᾽ στοιχεῖον, ᾧ περὶ σωμαλοιφὴς . 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΦΙΛΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΌΟΥ 

[λίσχο: Μιλήσιο ῥήτωρ, ᾿Ισοκρώτυς ἀχυςης τὸ ρήτορθυ, 
ἐγίνετο δὲ αὐλητὴς «΄ϑαδοξόταωτος 5, διο ὦ υαὐ)λοτρύπίωυ, ᾿Ισο- 

κράτης εἴυτον ἐκάλει. γέγζαπται δὲ αὐτῷ τάδε" Μιλησιακος, 
᾿ΔΑ μφικχτυονικὸς . πέχνη ῥητορικὴ ὧν βιβλίοις δύο, ̓ Ισοκράτες ἀ- 
πόφασις. 

ὍΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΤΡΑΎΤΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ.. 

ΙἈλόστρατος Φιλον ράτῳ τὸ ιἱδ Βύρδ. Λημνίᾳ, σοφις ὃ, ᾧ αὐτὸς 
δέυτερος σοφισ᾿ τὴς. σοφιττέυσ ας ᾿Αϑήνησι, εἶτα οὖ Ῥωμὴῃ, ἐπὶ 

Σεβήρϑ τὸ βασιλέως, ὰ ἕως Φιλίππε. ἔγααψε μελέτας, ἐπιςο- 
λᾶς ἐρωτικὰς ᾽ εἰχόνας . ἥτοι ἐχφράσεις ο᾽ βιθλίοι: δ΄ - διαλέ- 
ξοις» αὐγας» ἢ περὶ ουλθ. ᾿Απονδων βίον τὸ Τυχνέως ὦ» βι- 
βλίοι- ἤ" αἰγοράν 5 Ἡρωΐκον, βίως σοφιν;. ὧν ΟΨ βιβλίοις δ΄, ἐπι- 
γράμματα . ὁ δὲ τϑατὸρ αὐτὰ. σοφιτὴς ᾧ ἀυτὺς, σοφιτέυσας ᾿Α- 

ἥνῃσιν, γεγονὼς ἐπὶ Νέρωνος. ἔγραψε λόγες πανηγυρακὰς πλεί- 
πο ΤΩΣ λόγες ᾿Ελδυσινιαχὲς δ Μελέτοις, ζητόρδια «“Ὅῳ, τοὺς 
δήπορσιι. " βῥητορικοὶς ἀφορμὰς, » περὶ τὰ ονόματος" ἔσςι δὲ πεδὶ δα 
σοφιστὴν ᾿Αντίπατρον" περὶ τραγῳδίας βιςλία τρία ,), γυμναςι- 
χον ,( ἐςὶ δὲ περὶ ὦ Ὀλυμτίᾳ ἐπιτελε μδίων, ) λιϑογνωμιχὸν, 
ΤΠρωτέα., κύνα. ἢ σοφιςΐω, Νέρωνα, Ὁ εα τὴν, τραγῳδίας “5 
κωμῳδίας ιδ΄ "καὶ ἕτερα λόγε ἀξια ὅκ ὀλίγα. ἔστι δὲ αὶ ἀΐλος Φ- 
λόςρατος Νερβιανῇ ἀδελφόταιδος τὸ ιἱὰ Φιλοτρέτο, Λήμνιος κα 
ευτὸς σοφιστής. ἐπαίδευσε δὲ ᾿Α ϑήνῃσι; ᾿ὶ τελδυτήσιας ἐτάφη οὖν 
Λήμνῳ. ἰκϑτής τε ὦ γαμ(ρὸς γεγονως τὸ δευτέρᾳ Φιλοστράτε. 
ἔγφαψεν ἐικόνας . ΤΙανα ϑηναῖχον; Τρωϊχον, «τ α΄οαφρασιν ὃ Ὁμή- 
ΡῈ ἀστίδος, μελέτας, κατὰ δέ τινας, καὶ τὸς ΔΨ Σοφιςὼν ζίως, 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΚΡΑΤΙΤΟΥ. 

Φἴλ λιστος » ΪΝΝαυχρατίτης 5 Ἀν δέ τινὰς. Συραχόσιος, ᾿Αρχενίδε 
υἷος, μα ϑητὴς ᾿Ευΐνα τὰ ἐλεγειοποιῦ, ὃς “αρὼ τὸν Χ΄,) βητο- 

ρικίω τέχ, ἴω ἡσορίαν ἔγραψε. σιωέτοαξε δὲ τέχγίω ῥητέρικίω ̓  
᾿Αἰγυττιαχιὶ ὦ βιβλίοις ιβ΄, Σιχελιχὰ, οὗ βιβλίοις μα ᾿ Ὥγος 
Ὁ τριχάρανον λόγον ; τεεὶ Νιαυκχράτεως , περὶ Διονυσὶν τὰ Τὺ- 
ράνγα., βιβλία ς΄, πεοὶ ᾿Αιγυπτίων σϑεολογίας Οἰβλία γ΄. 
δημηγορίας, καὶ ἀγλαὰ τινὰ. πεοὶ Διβύης ᾧ Συρίας. 

ΠΈ- 
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ΠΕΡῚ ΦΡΥΝΙΧΟΥ ΤΟΥ͂ ΒΙΘΥΝΟΥ͂. 

ΦϑΡυΐχος Βιϑωο; Σοφιγῆς. ἔγραψε περὶ ᾿Αττιχὼν ὀνομάτων 
βιβλία ς΄, τιϑεμένων συναγωγὴν» σοφιστιχὴς π΄ δασχευῆ: 

βιβλία οδ΄. 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ,. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΗΎΨΤΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΊ. 

Φ ἰλῆτας, Κῷος. υἱὸς Τηλέφυ, ἐπὶ Φιλίππε ὦ ̓ Αλεξάνδρε, 
γραμματικὸς κειτικὸς 5) ὃς ἰσχνωθὲις ὧκ 15 ζητεῖν δ χα- 

θρῆνον ψευδόμενον λόγον, ἀπέθανεν. ἐγένετο 5, διδάσχαλος Ίζ 

δευτέρα Πτολεμαίο" ἔγραψεν ἐπιγράμματα» ὦ ἐλεγείας, ὦ ἀλ- 
Δα.» ἡ τὸ χαλόξψηα Ναξιαχά, 

ΠΕΡῚ ΦΙΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂.. 

ΤᾺ ίσιχος ᾿Α(γγινήτης , ὁ διδάξας γζάμιματα ᾿Αλέξανδρον ἃ δ Μα- 
χεδόνα., ἀυτὶς δὲ ἀχςὴς ἐγένετο τῇ χυνὸς Διογένες . χατοὸὶ 

δὲ Ἕμιππον. Στίλπωνος" ἔγραψε διαλόγες. ὧν ἔσι Κόδρος. 

ΠΕΡῚ ΦΙΔΟΞΕΝΟΥ ΤΟΤ᾽ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Φ λξους ̓ Αλεξλρδρέυς γραμματικὸς. ὃς ἐσοφίσευσεν οὖ Ῥω- 
ἔγραψε περὶ μονοσυϊνλα βὼν ῥημάτων. πεοὶ σημείων Τ 

Ο τῇ Ἰλιάδι, περὶ εἰς ΜΙ ληγόντων ῥημάτων . περὶ διπλα- 

σιασμ. περὶ μέτρων 5 περὶ τῆς τῇ Συρακεσίων διαλέκτε, σε- 
εἰ ἑϑλυνισμε ς΄ περὶ συζυγιῶν, τεθὶ γλωοσὼν ἐν, περὶ Τ᾿ παρ᾽ 
Ὁμήρω νι ῤ σιῶν περὶ ὦ Λαχόγων διωλέκτα, καὶ Μ᾽ Ἀοιπὼν. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

φΦ[; λων» Βύζλως γιαμματικός. ὅτος γέγονεν ἐπὶ ἽΙ χρόνων 
ἐγγὺς Νέρωνος: κὶ ταρέτειγεν εἰς μακρόν. ἐ ἔγραψεν ἑ ἐπιγράμ- 

ματα» βιβλία δ΄" “περὶ κτήσεως ᾧ ἐκλογῆς βιβλία ιβ΄, περὶ 
πόλεων, ᾧ ὃς ἐχάστη ἀυτὼν ἐνδόξες ἤνεγκε, βιβλία λ', πεεὶ 
τὴς βασιλείας ᾿Αδοκανὃ, ἐφ᾽ ὃ ὦ ἣν ὁ Φίλων: γέγονε δὲ ᾧ 
ὕπατυς παρ᾿ ἀυτὰ. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΑΓΡΙ ᾽ΟΥ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΥ͂. 

( λύγριος, ᾿Ἤπερώτης ἰατρὸς - μαϑητὴς Νωυμαχίς τοὶς χιύ- 

γοῖς μὶ» Ταληνὸν, ἰχτρεύσας τὰ πλῶσα ἐν Θεοταλονίχῃ. 

συ- 
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σιέτοξε δὲ βιβλία ἰατοιχὸ μονόβιβλα ιδὺ ό, σι τάγνμιωτα δὲ 
ἕτερα ἐκ ὀλίγα" ὑπομνηματικχὸν εἰς Ἱπποχράτην. ᾿Ευγμυώτωρ δὲ 
Δύκιον οὐτόν φησιν ἀπὸ Μάχρης .. 

ΠΕΡῚ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

᾿Δώδων Ἠλείου φιλόσοφίθο, Σωχράτας ἀχυστίς. φέρονται αὐ» 
τὸ διζλογοι . Ζωπυρος . Μήδιος. Σίμων. ᾿Αντίμαχρς ἘΤῚ 

ΤΙρεσ(υτής, ΝΗΙκίας. Σκαμίας» ΑἈχιζιάδης, Κοιτόλαος, χὶ ἀλλά. 

ΠΕΡῚ ΦΕΡΕΚΎ ΔΟΥ ΤΟΥ͂ ΦΙΔΟΣΟΦΟΥ͂. 

«δ ρελύδης υ ὃ τοὶς ἑττὰ συγ'χφονίσαφ σοφοῖς. ΣύφιθΘο καθ᾽ 
ἱποοίνῳ Ἀέγετα!" ἔστι δὲ ἡ Σύρα νῆσος ΕἸ το Δηλέ. γῈ: 

γονε αν ὃ ΤᾺ Λυδῶν βασιλέας ᾿Αλυχττίω. ἐδίδαξε Πυϑαγό- 
βὰν. οὐτὺς δὲ ἐκ ἔσζηχε κα ϑηγ.ητὴν : κτησάμδυος τὰ Τ Φοινίκων 
ἰπόχρυφα βιβλία. ἔγραψε 5 ἐττάμυχον » ἤτοι ϑεοχρασι ἀν. ἢ 
ϑεογονίαν" ἔπι δὲ θεολογία οὐ βιθλίοις δέκα» ἔχεσᾳ θεῶν γέ- 
γεσι» γχ διαδόχυςγ καὶ ἀκλα. πονλά.. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

(  λόσοφος. ὃς τὸς τὰ Πλάτωνος νόμας δε Ἀν. εἰς βιθλίαᾳ (6 
τὸ γδ γ΄ ἐἰυτὸς προσ θεῖν λέγεται" ὦ ἢ ἣν Σωχράτας ᾷ 

εἰυτὸ Ἡλάτρνος οἰχεσ' τῆς 5 χολάσας τοὺς μετεώροι; . ὧν 5 ἊΣ Φί- 
λιπσπον τῦν Μακεδόνα, σμυεγράνψατο τάδε" περὶ τῆς ἀποστάσεως 
ἡλίῳ ᾧ σελήνης 5 περὶ ϑεὼν βιβλία δύο : περὶ χρόνε άἄ. πτερὰ 
μύϑων ἕν» τεοὶ ἐλδυϑερίας ὦ. περὶ ὀργῆς ὦ. τερὶ ἐντὰ τοδώ- 
σεως: ἕν, πεδὶ Λοκχρὼν Ἷ σ υτίων, περὶ ἡδονγὴς ἕν. περὶ ἕρω- 
τὸς ὦ. πεεὶ φίλων καὶ φιλίας ἕν 9 τερὶ τὸ γράφειν , πεδλ τὸ 
Γλατωνος . περὶ ἐκλείψεως ν ᾷ πεοὶ με ἐγέσε: ἡλίν κὶ σελήνης 
ᾧ γῆς ἕν, περὶ οἰσιρατοῶν νυ πεοὶ πλανήτων, ἀρι μητιχὰὶ ; περὶ 
πολυγιώνων ἰδ μι... ὀπτιχῶν βιβλία δίος. ἐνοπτικὼν (΄,, κυ- 
κδλιακα) μεσότητας. αὶ ἄδλα. 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΌΣ,: 

ἡ Ἄων ᾿ὐδαῖος,. τε χιϑ εἰς ω ᾿Αλεζανδρείω» γένος ΤῊ ἱερέων »" 
φιλοσοφήσας δὲ τοὶ ἝἭ. λήνων 5. εἰς μέγωῳ ποϑβη: παὶδείας 

ὡς. μετελθεν πᾶσαν Ἑνωνιχίω ταίδευσιν, τῆν τε τὰ ἐγκυκλίων 

καλεμδύων, ᾧ τὺς λοιπαὶς ἐπιστίμας σιὼ ἀκριβεῖ καταλήψει ᾿ 
ἐπλέτιτέ τε λόχον παρόμοιον. ΠΙᾺ άτων!». εἰς ᾧ εἰς. παροιμίαν 7 παῤ 

Ἐ ἃ ἢ. Ἕλ- 



426 Φ 
“ἜΝλησι τῦτο χωρῆστι" ἣ Γλάτων φυλωνίζεν » ἢ Φίλων πλαὰτ»» 
γίζει τ" τοσάυτη ἐς ὶν ὁμοιότης Τ᾽ γε διανοίας ᾧ φράσεως τὰ ἀνδρὸς 
Ὥρος. τὴν Πλάτωνος " ἰ τοίνιι. γέγραπται. αὐτῶ. βιβλία ἅ ἀπρερα, 
ΦῈ ὧἱ ὧν ὯΝ ταῦ το" πεοὶ συγχύσεως “λωοτῶν, βιβλίον ἕν, πεεὶ 
φύσεως καὶ ἐυρημάτων ἕν» πεθλ ὧν ἈΠ νῦν τις ἔυχεται . ἕν .,. περὶ. 
Ὀμβιμίρυ ἕν. ΤεΘλ κληρονόμῃ. ΤῸ θεῶν Ὡραγ μάτων, δ᾽. ε- 
ἐὰ μερισιμὰ ἴσων κα ονδυτίων, οἷ, περὶ ἣω τριῶν διωμάμεων., πε- 
δὶ ἐνανλαγεισῶν γραφὼν παρά τινῶν, τεεὶ σμυθηκῶν;, λόγες δύο,. 
πέρι βίᾳ φιλοσόφι. περὶ γιγάντων ά ̓  περὶ ὀνείρων ἘΝ περὶ ζη»» 
τημάτων καὶ ἑρμίωδιμάτων τὴς ὀξοδα, έ πεθὶ τὴς σκη!ῆς 1ὴ δὲ- 
χολόγ8 ὅ , περὶ ϑυσιὼν 9 πεεὶ υὑσοσ χέσεων; ἤτοι καταρῶν πῈ- 
εἰ “«ορονοΐας. περὴ ἡυδωίαν (, περὶ αγωγὴς βίε. περὶ 18 Ἂλε- 
ξαγδρα οἷς περὶ τὸ Ἰδίιον λογεισιμον ἔχειν τὰ ἄλογα 9 περὶ Ιδ 
πᾶς ἄφρων δελό: ὕὅδι . περὶ διαγωγῆς ἣω Χοιστιαγὼν περὲ 
βίᾳ ἸΝπφαμο Ἵ περὶ ἱχκετὼν 9 περὶ γεωργίας λόγιες β΄. χερὲ 
μέθης 6΄, πειὶ τὸ Μωύσεως, εἰσ. τὰ Χερϑξ ἧμι, τῦτές:" τίω ΦΆο-- 
γίνω βομφαίαν., εἰς. τίω) πεντατευχον Μωϊσέως . κφὶ εἰς αὐτὺν 
ΜΜωύσίω λόγχες ἐ. 

ΠΕΡῚ ΦΩΚΥΛΥΔΟΥ. 

“, ; Μιλήσιος φιλόσοφος ὁ σύγχρονος. Θεόγνιδος᾽" ἣν 
ὃ ἐχάτερος. μετὰ χμζ ἔτη Τ Τρωϊκὼν, Ὀλυμτιάδι γεγονως. 

: ́. ἔγραψεν ἐπή ὠ ἐλεγείας» παραινέσεις 5. ἤτοι γνώμας, ἄς» 
νὰς ἘΆΘΝ ΜῈ ἐτιγράφεσιν. εἰσὶ δὲ ὧν Ἐ Σιβυνμακῶν κεκλεμο 
μένοι. 

ΠΟΙΗΤΑΙ΄. 

ΠΈΡΙ ΦΕΡΕΚΡΑΎΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂.. 

ΠΣ ΈΤΝ ᾿Αϑηναῖο; χωμιχὸς ἡ ὃς ᾿Αλεξάνδρῳ σωωεστράτδι- 
. ἐδίδαξε δράματα «ζ΄. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

φφιλέτωιρος, ᾿Αϑηναῖθου κωμίχος » εἷος ᾿Αφιτοφαάνος τὰ χωμι- 
κᾷ. φέρεται αὐτὰ δρά μα το κί. ὧν ὅδι ᾧ ταῦτα " ̓Αχιλ- 

λεὺς» Κορινϑιατῆς Κιυυηγίας . Φίλωυλθ., Κέφαλος » Τηρδὺς 5 
Ὀμνωπίων » ᾿Αντυῆλος, ᾧ ᾿Αὐυτυφιλέταιρος " ὡς δέ τινες, ΝΥΙΚΟ- 
φράτη. ᾿Αταὰ λά»τηγ Λχμπαδοφόροι. 

ΓΕ. 
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ΠΕΡῚ ΦΊΛΗ ΜΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

(Ῥ λήμων Συρακόσιος ὅ. υἷος τὰ ἡ ὅθε χα] ἐἰὐυτὸς κωμικὸς τῆς 
γέας κωμῳδίαις, ἐπὶ ᾿ΑἈεξενδ ΡΒ βραχὺ Μενάνδου φρότερον. 

ἔγραψε κομῳδίας ἐννενΧΟν τος. κὶ τὴ ἕτερος γεώτερος χωμικὸς ᾽ὰ αὐτὸς 
ἢ εἷς τῦότῳ,. ἐδόδαξε δράματα νδ΄. 
Ἢ γἱο 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ͂ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

Φιλιττθ. κωμιχός. ΤᾺ δραμάτων αὐτὰ ὄὅξδι χωνιας-αἱ. 

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ,. 

Φ λίσχος κωμικός.. ἽἹ δραμάτων αὐτὰ ᾿Αδωνις » Διὸς γοναὶ; 
Θεμιστοκλῆς Ὄλυμπος, [ανος γοναὶ ῖ ᾿Αρτέμιδίϑυ χαὶ 

᾿Απόνλωνος. ᾧ ἕπερος Φιλίσκος Ἂ Ἰραγικος δὲ, ι͵ὸ: Φιλώτα τᾷ 
Κερκυραίε᾽ ἣν 3 ἱερέυς τὰ Διονύσ!, ἐ ἐπὶ τὸ Φ,λαδέλφυ Γολε- 
μαίΐε γεγονώς" ὦ ἀτ’ αὐτῷ Φιλίσχιον μέτρον “Ὡοσηγγορέυ δὴ ᾿: 
ἐπείπερ, αὐτῷ οὐγεδανψιλένετο. ἔπι δὲ τῆς ὃδδυτέρας τάξεως ..] 
τραγικῶν ΕΠ τινές ασιὶ ζ., ὦ ἐκλήθησαν ΤΠλειάς. αἱ δ᾽ τρα- 
γωδίαι ἀυτὰ εἰσι μβ'. 

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΣΤΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

ἴλισίων.. ἔΠρυσαξὺς » ἦγ ως Φίλων. ἸΣαρδιανος χωμιχός " τες 

λευτὰ δὲ ἐπὶ Σωκράτϑς " ὃς ἔγραψε κωμωδίας βαιολογι- 
κάς. πελευτὰ δὲ ὑσο γέλωτος ἀτεέρε. δράματα δὲ στῶ, Μι- 
σοψηριστάι. ὅ' ὅτός δὲν ὁ γράψας Σ φιλόγελων , ἣ τὸ βιβλίον τῷ 
Φερόμϑωον εἰς Σ κυρέὰ. Νικαδὺς ἣ μᾶνλον - πᾶσιν ἄδεται, 
ὡς μαρτυρεὶ τὸ ἐπίγραμμα" ὃ ὃ πολυγένακτον» ἀγθρώπων βίον 
γέλωτι κεράσας Νικαδὺς Φιλιςίων. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΟ ΑΤΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΆΞΙ ΚΟΥ 

ἴλοχλῆς. ᾿Αϑηναῖος τραγίκος Κι ᾿Ευειπίδίω". ἐκαλεὶ τὸ Ἢ 
χολὴν διὰ τὸ πιχρόν. ἔγραψε τραγωδ ἰα: ρ΄», ὧν ὕδι καὶ ταὺ- 

τα Ἢ 6,7 ὁνη; Νιάυπλιος ἥ Ὀιδίπες » Ονδὺς, [ρίαμος. Πηνελό- 
πη. Φιλοχτήτης. ἦν δὴ ᾿Αὐχύλε τῦ τραγιχᾷ ἀδελφιδᾶς" ἔχε ὦ 

ὗιὸν Μόρσιμον ὲ τραγιίχοὸν » ὅτινος γείνεται ᾿Αςυδάμας ὁ τραγί- 
κος. ἔστι δὲ ᾧ ἕτερος Φιλοχλῆς, χωμῳδίας ποιητὴς αἰοιροιορόσω- 
πος. ἣν δὲ “Ὡροχέφαλ Θ. ὡς ἔποψ, ἡγἔν οὀξυκέφαλος " ̓Αἰχύλκ 
δὲ ἀδελφῆς ιἱός. 

ΗΝ 2 ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΦΙΛΟΞΈΝΟΥ ΤΟΥ͂ ΛΥΡΙΚΟΈ. 

᾿υϊλόξενος ᾿Ευλητίδι,, Κυϑήφιος λυρικός. ἔγραψε διθυράμβι- 
᾿χδ νυ ὦ ο»ἡυεαλογίαν 3 ᾿Αἰακιδὼν. μελιχὼς. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΩΝΙΔΟΥ ΤΟΥ͂ ΚΟΜΙΚΟΥ͂ Β 

Τλωνόδης νυ Αθρναῖθυ, χωμικὸς ἀρχαῖος. ὃς «φρότερον ἣν γ,86- 
φέυς. ἢ δραμάτων αὐτὸ ἣν Κόϑορνοι, ᾿Απήνη . Φιλέταιρος. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΛΥΔΙΌΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

(νθ. ᾿Αϑηναῖος κωμιχὸς. Ῥ παλαιὰς χωμῳδίας. Ξ δρά- 
μάτων ἀυτὰ ὄδιν ᾿Αιγεὺς Αὐγη,. "Αὑτεία. ἑταίρας ὀνομα 

δωδεχάτη" ἩΗραχλῆς, Πλύντρια, ἢ Ναυσικάα. Πόλι; Φρεώρυχορ, 
᾿Αταλάγτη) Ἑλένη. 

ΠΕΡῚ ΦΟῬΜΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

ἔδϑεμος ς Συραχὅτιος χωμιχὸς, σύγχρονος ᾿Ἐπιχίρμῶ, ὀικεῖος 
Γέλωνι τῷ Σικελίας τυράννῳ . ὦ τροφέὲυς Τω πάιδων αὐτὰ" 

ἔγραψε δράματα ζ " εἰσὴ δὲ ταῦτα " ̓Αδμητος, ᾿Αλχένες. ᾿Αλ- 
κυόνες,. ΙΔλίμ πόρθησις, Ἵστος, Κηφεὺς, ἢ Κεφάλυια, Περσεύς. 
ἐχρήσατο δὲ πρῶτος ἐνδύματι ποδήρει» κγὴ σχηνὴ δερμάτων φοινίκων . 

ι 

ΠΕΡῚ ΦΡΥΝΙΧΘΥ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΌΥ. 

Ῥυνΐχος [Πολυφράδιμονος,, ἐπὶ τὴς ξζ Ὀλυμτιάδος. φέροντι 
αὐ τὸ τραγῳδίαι, ἐγνέα " ΠΛδυρωνία., ᾿Δηγύπτιοι . ᾿Αχταίΐων. 

᾿Αλκηξις, ᾿Ανταῖος, ἢ Λίβυες, Δίχαοι, Πέρσαι» Σύνθωκοι. Δα- 
γα ἴδες.. Φ ἕτερος Φρωυΐχος; ᾿Αϑηναῖος χωμικὸς. ΤΜ ἐπὶ ὃ δυτέρων 
Υ̓ οἰρχαίας κωμῳδίας. δράματα οὐτὰ Ἰχῦτα " Ἐφιάλτης. Κόννος. 
Κρόνος. Κωμασταὶι- Σάτυροι, Τραγωδοὶ ἬΠ) αἰ πελέυϑεροι Μονο-- 
Τίοπος “Μᾶσαι, Μύστης , [Ποαστοίαι. καὶ ἕτερος, τραγίχος ᾽Αθη- 
γαῖος ιἷοὸς Μελανϑᾶ. ἐςι δὲ ΤᾺ ΠΕ ΤΗΣ ἀυτᾷ ταῦτα ᾿Ανδρο- 
μέδα. Ἠριγόνη. ἐπόιησε καὶ Γυῤῥίχας. 

ΠΕΡῚ ΦΟΙΝΙΚΙΔΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

Ομνικίδης κωμικός" ΤΠ δραμάτων ἀυτὰ ὅδι Φίλαρχος ν» μι- 
σϑιδοος ὡς ᾿Αϑηναῆος. 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩ͂Ν ΧΑΛΔΑΙΩΝ ᾿ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΆΣ. 

Ἷ Χελδαῖοι; ὧν ὩὭρῶτος ὁ “Ζωρούσιτρης: ἢ μετ᾽ ἐυτὸν Ὁσ- 
τἄνη:. ἐπέστησαν τῇ ὀρανίᾳ κυήσει, Κ' εἶπον ὡς τὴ τοιᾷ- 

δὲ χυήσει Τὼ θρανίων τοὶ πὐξὸ τὰς τικτορῆϑος συμβάννε:. δέυτες 
ροι δὲ ἐδέξαντο. ̓ Α,γύπτιοι. ὧμ τὸ ἀτλέτο ὃ γῆς ᾧ ᾧ διωιρέ- 
σεως ὙΜ χωρῶν Ὡροδιδαχ ϑέντες « κἡ εἶ’ ὅτως συγγράψαντες Ν 
χρώβδιοι ἐυδοχιμᾶσιν" ἀφ᾽ ὧν ἔμαθον οὲ ἘΠϑανες τίω ἀἰστρολο- 
γίν. ὦ τὲς γγρνωμδύες ἤρξαντο ὑπὸ τίω Ἴ" ἄςρων κίνησιν ἀνα- 
φέρειν. λέγεται δὲ ὅτι καὶ τὸ θύειν Θεοῖς οἱ Χαλδαλοι ἐξδῖρον. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΧΑΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- 

ΣΑΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙ ΠΟΎΤΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΘΕΙ͂ΛΕΝ. 

Ῥόδος ἀλλὰ τὶ ΤΑῚ θαυματὰ. ὦ δ τὸ Ἡλίμ δὲ Κο- 
λοοσον. Χαρηῆος ἔργον αγδρος Διυνδίμ" καὶ δὲ Δίωδος, πόλις 

ωῶ Ῥόδῳ, Κερχάφε τὰ Ἡλίν. ᾧὦ Κυδίππης ἢ Ὀρχίμε ϑυγα- 
τρὸς χτίσμα; πήχεων ἑβδομήκοντα " ὦ ἦν καὶ αὐτὸς ἕν ΤΨὌ ἑπτὰ 
ϑεαμάτων. ἐπὶ Σελεύχε κῷ γὺ τῇ ἸΝιχάνορος οἱ Ῥόδιοι ϑαλασ- 
σοχρατήσαντες- οἰνέστηστὸν τῶῦτον δ χαλκῆν οἰνδρίαντα, ὃν διὰ τὸ 
μέγεθος ἐκάλεσαν Κολοοσόν" ἀφ᾽ ὃυ ὦ εὐτοὶ Κολαοξαεύς ὠνο- 
μάοϑησαν ὡς ἐκ μεγάλ α΄ ϑασήμε. ἐπὶ δὲ Κωνσταντος ἐγ γό- 
»8 Ἡρακλείω οἱ Σαραχηνοὶ ΝΣ ἀγείῃ γῆν πᾶσαν ν᾽ Δαμασκὸν, 
ὦ τίω χώραν πᾶσαν τῆς Φοιν᾽χὴς ΚατέρΟν. ἐπεὶ ὃν τεειχρατεὶς 
γρόμδιοι - τὸς οἷγγίας γὴς ἐκείνης, καὶ σφόδρα πλεονάσαντες ἃ ὦσε- 
εμχύσαντες φξώτλισαν πλοῖα τάμποϊγια . Μανίας ὃ τότων ἐρ- 
χλγς 5 ἐ Τὴν Ῥόδον καταλαβὼν ἢ 2) τ Ῥαλαβξὼν Ἔε Κολοοσον 

μετὰ ματξ' ἔτ τὴς ἀυτϑ ἱδρύσεως καθελεν » ὃ» Ἰυδαὶός τις ἐμ 
πόρος ὠνησιάμδιος ἑπτακοσίας καμήλες ἐφόρτωτε τὸν χαλχον Κο- 
λοοσέ. τινὲς δέ φασιν κἈαοϑέντα ἀπὸ χ γονάτων σεισμῷ τε- 
πτωκέναι. πολλὰ δὲ ᾧ ἀΐλα εἶχεν ἡ Ῥύδος ἀγάλματα. ὧν τὸ 
τεχνικὸν Ἀ μιχρᾷ δεὺν ἔμψυχον ἐϊνιττόρδυοι οἱ τεχνῖται; λύσ εσι» 
ἐδέσμαν ἀυτοὶ, μὴ λάϑοιε τάχα κινηϑέντα μετάς ναί πὸ ἀνλα- 
χἕ. εἰ δὲ χρὴ τω νῆσον τάυτιν Ἢ μόνον τῷ μεγίστῳ Κολοσ- 
σῷ σεμυῦναι 5 ἀνὰ αὶ σμικροτάτῳ τινὶ ἐπᾷρυλ ἐγαϑήματι » ἐχεὶ 
9) ὁ καλὸς πέρδιξ ἣν, τὸ τὸ [Πρωτοϑυς ὑμνόμηον ΤΑρε ΝΡ. 

ΠΠ 
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ΠΕΡῚ ὙΝΌΧ ΔΡΙΤΌΟΝΕ 

Ἀςς Χάριτας οἱ πλεῖστοι παξαδεδώκασιν ἐυεργετικὰς ϑυγα- 
τέρας τῇ Διὸς ε)" δὲ εδὲ δῈ ̓ Εὐρυδομδίης αὐτὸς γεγο- 

γυίας. τῷ μάλιστα ἀπὸ. ὀϊξηρμδύων "ὃ διαβεβοημδίων δόμων. τὰς δω- 
ρεοὶς φιλειν δίδοοϑιχι' οἱ δ΄ ᾿Εὐρυνό μη; κἂν τύτῳ παριστῶντες, δι 
χαειτικώτερόι πῶς εἰσιν, ἢ ὀφείλϑσιν τῷ, οἱ μεγάλως κληρὲς γε- 
μόμϑδυοι, τινὲς δὲ δξ Εὐρυμεδύσης; εἰς τοὐτὺ συντείνούτες ᾧ τῶτο 
ΊΣ. ἐτύμε᾽ κυρκέυεσι γὸ ἿΨ ἐδίων οἱ ἄνθρωποι. τήνδ᾽ Ἥραν ἀλ- 
λοι διδόασιν ἀυταῖὶς μητέβο, καθὸ ἐυδυέσταται ἿΜ ϑεῶν εἰσι. 
“ρος ἄνλίω δὲ ἔμφασιν “γυμναὶ παρεισάγονται., ὡς ᾧ ΤΨ μηδὲν 
κτῆμα ἐχόντων, ὠσεργεῖν τινα. ὦ ,ὠφελίμω: χαρίζεο 1 πάντως, 
ἦνᾳ τις ἐυεργετικος ἢ δεόντως " ὡς ἐΐρηται καὶ τὸν ξενίων δέ τε θυ- 
μὸς ἄρατος. τινὲς δὲ ὁίονται διὰ τῆς γυμνητείας, ἀυτὼν ταοίτ ον 
τὸ ἐυλύτως ὦ ἀνεμποδίστως δεῖν ἔχειν. Ὡρὸς τὸ χιαείζεοσί. λέ- 
γονῆαι ὃ δ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐδὼ ολδυδὺ» “ὧφ᾽ ὧν ο τρεῖς "δυο μδὺ. ἐπειδὴ 
τὸς μδὸὺ δεὲ «ὐροκατάρχ εἰν χόείτος. τὰς δὲ ἀμείβεοῦζ᾽ ἡμᾶς δὲ; 
ἐπειδὴ ὁ χαλὼς ἔχε: Σ τετυχότα οἰ μοιβῆς ἑσάναμ αρισ'τικὴς 5 
ἀνὰ πώλι» χαοίζεοδ αι . ΐνᾳ ἀκα ταπ άυστως τῦτο γίνηται" χαὶ 
τῦτο ὁτι δες γίνεοζ, κ 5} χρόας οἰυτῶν ἐμφωνόσης : ἕτεροι δ᾽ 
ἔφασαν μίαν μδὸ τῷ Χάρου τίω οἶδα ἢ ὕσϑργ δντά τι ὠφελίμως" 
ἕτεραν δὲ, τίω “ἕξ Σ δεχόρδιον Ω ὑσυργίαν., ὦ ἐτιτηρᾶντα Σ 
καλμρὸν ἀμοιβὴς " τελτίω ὌΝ τεεὶ Σ ανϑυπϑργ ὅντα καὶ' ἀυτόν πῇ 
Σ καιρόν. ἱἈαρὼν δ᾽ ἐυεργετὼν ὅσὼν, τὴ ,ἱλαρες ποιϑσῶν τὲς ἐυερ- 
γεϊεμδϑυς Ἱ Χαρίτων : “ρῶτον μδὺ κοίνως ἀπὸ ᾧ χαρὰς " Χά- 
ολτες ω:τοιμαῤϑησὸὲν. Χο ἐύμορφοι. δὲ. λέγονται τὮ, δι τὴ ἐυεί-- 
δεεὰρ ὦ πιϑανότητα “αείζεοῦζ᾽ εἶτα κατ᾽ ἰδίαν» ἡ εἣ» ᾿Αγλαΐα 
“ὡροσηγόρευτα! ἡὶ δὲ Θάλεια, ἡ ἡ δὲ ᾿Εὐφρόνῇ. δι τῶῦτο ἔνιοι Ἔυ- 
ἀγδίω ἐφασὸν τίω μητέρα, ὠνδω Ἐἢ). 5. τινὲς δὲ ᾿Αγλαΐίω. σὺ- 
γΟΙΧΕῚ» δ᾽ ὁ [ποιητὴς ἔφη μίαν ΤᾺ Χαρίτων Ἡφαίστω - τύχα διὰ 
τὸ ἐπιχάφιτα ε!) τοὶ τεχνιτοὶ ἔργα. πλάττονται δὲ "ὶ ὁπαδοὶ τῇ 
᾿Αφροδίτῃ ᾿ὶ υὐσυργοὶ, ΓΝ ἡσὼς ἕτεραᾳ τἶθ8' τὰς τρεὺς " ἃς ὲ 
ἡ τὸ Ησιόδε Θεογονία σεμνῦνει. 

ΠΕΡῚ ΧΑΡΙΚΛΟΥ͂Σ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΑ͂Σ. 

Δειχλω. καὶ Ῥφιλύρα.. Νηϊάδες" ἀΐ τινες Σ ᾿Αχιδλέα ἔϑρε- 
Ψαν" ὧν καὶ μδὲ Χαριχλωὼ, γιψὴ ΧείρωνΘυ, Φιλύρα δὲ 

μήτρ. 
ἘΠ - 
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ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΚΑΡΥΒΔΈΩΣ .. 

Βρὶ τὸ Σικελιχοὸν καὶ Τυῤῥηνικὸν πέλαγος, ἔςι τίς τόπος οὗ 
ᾧ ἡ ϑάλαττα γίνετοι ἀμπώτις. καὶ ῥαχία. ᾧ διΐσιταται τὸ 

ὕδωρ, ὦσε ὃ πυϑιδύα ὃ ϑαλάογης 7 τῦτο τὸ μέρος. ἐΐγε δυ- 
γατὸν, ὁρὰουζ. ἄμπωτις δέ ὅξιν δϊονεὶ ἀνάπωτίς τις κὶ ἀγαῤῥόφησις. 
τὸ δὲ ὕδωρ ιποιοστε; ἔν τισι κοιλωμασι ΤὌ πετρῶν, καὶ πάλιν 
ἐκρήγνοῆαι, δ᾽ χαλῦτωι ἑωχία. ἣν δὲ ὅτος ὁ τύπος τοὺς πλέωσιν 
ἐπικίνδιος καὶ ϑανάτε μεστός. καλῦτωι δὲ Χάώρυβδις, ὁιονγεὶ ἐὶς: 
χάος βαῖΐνον" "ὁ γὺ πὰν τὸ εἰς χάος ᾧ ὄλεθρον χκατάγον., ὅτω 
Ὁ» τὴ θχλάττῃ ὀνομάζεται, αἀναπινομδύης ὃ ϑαλάοσης, καὶ τάλιν 
ῥαγδαλοτέρως ἐπανοςρεφόσης. γίνεται δὲ τῦτο αὶ δι τὸ Γάδειρα. 
δλοβρύχιον δεὶ τὸ πλοῖον ἐγίνετο οὖ τύϊοις τοῖς τύποις, εἰ σὺ- 
νέξη πλέοντος τὰ πλοίϑ γίνεοῦ, ἄμπωτιν ᾧ ῥα ίαν. περὶ τότε 
Ὅμηρος" 

Ἔνθεν μἣδ Ἐκύνδλη., ἑτέρωϑι δὲ δῖα Χάρυβδις. 
ἐντίθετον δὲ ἐχάλεσε τίου Κάρυβδιν πρὸς τίω Σκύνκχν οὖἔ[οας 
(ἄλλων. ἰσΊέον δὲ ὅτι τῆς Σικελίας χαταντιχρὺ χεεμδύης τῆς ᾿11α- 
λας», ἈΝ τὸ ἄκρον τὸ τγρὸς Ἰταλίαν ἀφορῶν, ὃ καλτωι Πέ- 
Ἄωρος., χάτω δὲὶν ἡ καλθιδύη Χαρυβδις" ἡ δὲ Σχύννα ὦ τῇ 
᾿Ιταλίᾳ δδὶ χατοντιχρὺ τὸ ΤΙελώρα. ὡς ἢ ὦ τῷ περὶ Σχύνλης 
διεξοδικὼς ἐΐρηται. 

ΠΈΡΙ: ΤΟΥ ΧΕΙΡΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΚΕΝΤΑΎΡΟΥ. 

. ᾿ τλὴ , Υ ς Γ ᾿ ᾿ 5 

Εἴρων. ξἰὶς Ὦ Κεντάυρων. Ἰξίονος ὑὸς. ὥσσερ ὦ ὃ; λοι: 
ἮΝ ποί. ὁ δὲ τίω Γιγαντομαχίαν ποιήσας, φησὶν ὅτι ὃ 

Κρόγος μετα μορφωθ εἰς ἐϊὶς ἵππον 2. σαυελύετο Φιλύρα τῇ Ὥχεα- 
φῳ [] , «- « 2 ΕΔ 

γ3 9 καὶ διὰ τῦτο γέγονεν ὁ Χείρων ᾿ἱπτοσοχένταυρος. ὥχε: δ᾽ ἀν- 
τρὸν τὶ ἐν Θετταλίᾳ. ὅπε ᾧ ὁ ᾿Αχιδλέυς »δυνηϑ εἰς δο Θέ- 

’ [ Ὁ “ ᾿ ͵ Ψ Ι͂ 

τδος. παρεδόθη; ἀυτῴ τροφεὶ ἀβα χαὴ διδασκάλῳ τὴς πξείας 
, ᾿ ἀν ͵ δ, Ὶ δ Ι! 3 ͵ Υ͂ Χρ7 

“χρησάμἮοος. ὁ 5) Χείρων λαίων ὃ ᾿Αχιδλέα, αὶ γάλαχτι καὶ ἀρίῳ 
ῳ δι ᾽ Ν ᾽ , ΟΜΜΡΡΕ 
ἔτρεφεν αὐτὸν, αἀνλαὰ κηρίοις τὲ καὶ μυελοὶς ἐλάφων καὶ ἄνχων ζώων 

» ͵ ΟΝ ᾽ “ “ος ᾿ 
διὸ ᾧ ᾿Αχιδλὲυς ὠνομάοϑη, ὡς μὴ μετασχων τὸ χιλῇ χιλὸς 

φ ΄ 9 πο Ω ; οΙ -ρ-ν -Ἥ ἦς ἵ 
γὸ ἡ τροφή. ἐπικαϑίζων ἕν ἀυντὸν ὀτισϑεν ἐὐυ]δ, κῦ τῷ ἱππίῃ 

“ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ ς ! 

μέρας , ὅτως ἐγύμναζε. ᾧ ἐδίδασκεν αὐτὸν τίω τοξιχήν. τεϑρυὰλ- 
Α ε “ ᾿ ῷ , ἡ 

Ἄητοῖ δὲ ὁ Χείρων ὅτι πάντας ἀνθιρώπες ᾧῳκχολοσύνῃ. ὑπ ερήνεγ κε 9 
ἜΤ ᾽ ᾿ ᾽ , Π Ν 3 χ4) ὅτι ἐπαίδευσε καὶ ἀυτὸν τὸν ᾿Ασχληπιόν. φασὶ γὺ ἀυντον ἰα- 

᾿ ᾿ Ρ , 3 [Ὶ “" ΄ τελκίῳ ἐπιδείζαοδζ,. ᾧ τὸν ᾿Ιώσονα παῤ ἀυτὰ πεπαιδϑυοῦζ᾽ ταυῃ 
τοι: 
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τοὶ καὶ ὅτω κληϑῆνωι τοὖϑα τίω ἴασιν. ᾧ αὐτὸς δὲ ὁ Ἡραχλῆς 
δοχεὶ γρὸς οὐτὸν ἐλθεῖν δι᾿ ἔρωταγ ὦ καὶ σιμεῖναι ὦ τῷ ἄντρω. 

τι δῦ τὸν ΤΙᾶνα. μόνον δὲ τῦν Κένταυρον ἐκ ἰνεῦλεν , ἀδλ' ἤχεεν 
ἀυτῶ, χαθάπερ ᾿Αντιοῦ ἐνης φησὶν ὃ Σωχρατικὸς ἐν τῴ Ἡραχλε;. 

χρόνον 5 ἱκανὸν ὁμιλύντων ἀυτῶν, ἐκ τὴς φαρέτρας αὐτῷ βέλος. 
ὀξέπεσεν. εἰς ἃ πόδα τὸ Χείρωνος " (Φ ὅτως ἀποθανόντος αὐτῶ, 

ἃ Ζεὺς διὰ τὶν. ἐυσέβειαν αὶ τὸ. σύμπτωμα, ἐν τοὺς ἄσιροις ἐ)η- 

χεν ἀυτόν. ἀκα’ ὅτω μδὺὶ ὁ μῦθος. ὠαγωγιχὼς δ᾽ Ἱπποκέντωυ- 
ρο: νοεῖται, διὰ τὸ, ὡς εἰρήτῶ., τίω ἰωτοιοὴν ἀὐντὸν ἐπιδείξαοῦζ. 

ἀνάγεται, δὲ ὅτως" ἐπειδὴ τὸ σῶμα ἀυτὰ τὸ μὴ ἥμισυ. ἱππε ἧἣνς. 
σὺ δὲ ἥμισυ ἀνθρώτε πεφανέρωται. διὰ τὰ ἀλόγε μέρος δηλἕ-- 

τῶι τὸ τραχτικὸνν» διὰ δὲ τὸ ἀνϑρωπειθ τὸ λογικόν. 

ΠΕΡΙ ἘΠ Σ ΣΙΜΑΤΡΑΝΣ ΤΕΣ ΒΠΑΤΑΡΙΚΕΙΣ 

ΝΥ Φ Ν , " ἘΠ: 

Ὁ ΤΠζταρα πόλις ὅδξι τῆς Λυκίας. Ἀέγεταω δὲ ὁτι ὦ ταῖὺ- 
γ9 Γ Ν ᾿ ον ἱ , ἃ» ι τὸ ’ 

τῇ ὅρος ἐσὶν ἐν ᾧ ἢν Θηδλονγ ὃ ἐμισρουεν μδὲ ἣν Ἄέων,. 
ΕΥ̓͂] Ν ἵ ἤ ᾿ ͵ Μ πο" “ Π Ὁ “7 

ὄπιοϑεν δὲ δράκων, μέση. δὲ. Χίωμρα .. δ ἧς. πὺρ. ἐκ τὸ ςύμα-. 
᾽ ᾿ “ ἤ ᾿ 

σὸς ανεδίδοτο» χἀὶ ἐλυμαίνετο τίω χώραν χα) πάντως τὰς πα- 
Ι “ ΜΝ: 2 Α ε ἤ "" ᾿Ὶ , 

εἰόντας . ὕστερον. δὲ ἐλθὼν ὁ βεδλεροφοντης ) ἐὼν τὸν ΕΙηγασον 
ν ᾿ ἶ { ι τῷ , 

ἕππον., ἐτεχνάσατο, ᾧ τῷ δόρατι περιδεεῖς. σφῦραν μολυβδε- 
9.{ 5,’ ι Ὁ“ ᾿ Ι : - . Δ. φ- 

ἐνέβαλεν εἰς. τὸ ςόμα. ὡς Χιμαίρας. ἐλύϑη δὲ σο τὸ πυρὸς δ᾽ 
’ 3 ἤ ᾿ Ι 3 .ΨΦ Φ ΤΣ 

μόλυβδος. καὶ ἐχώνδυσε τὰ απλάγχνα ἀυτῆς. νὴ ὅτως ἀπέκτεινε 
᾽ ς ’ ΣῊ το; ἢ : τς το Ἷ 

τίου Χίμαμραν. καθ᾽ ἱπορίαν ὅ᾽ ἡ Χίμαιρα γυνὴ ἣν, ϑυγάτρ. 
᾿Αμισοδώρα. περὶ τὸν τόπον Δυκίας ἐπαρχϑντος " ἔσχε δὲ ἀδεὰ- 

ἣ [ ᾿ ! Π ᾿ ᾿ 

φὰς. Λέοντα ᾧ Δράχοντα ὦ τὰς Δυχίας εἰσβολὰς κατέχοντες . 
τῷ τ Ρ ᾿ Ὁ δ᾽ ΠΝ ᾿ ὠ Ὁ ε 

μὶ τὰ π᾿ ἀυ]ὴ, ἀνήρεν τὰς. παριόντας. διὰ γϑν τίῳ ὁμόνοιαν,. 
᾿ Ι ᾽ Ι ἍΓᾺ ᾿ : κ᾿ 

τριχέφαλον θηρίον τύτυς ἐκάλεσαν" δια. δὲ τὸ τολεμικον καὶ ὃρασ'-- 

πόριον.. πυρίπιϑν. τὕτοις ἂν Βενλεροφόντης ἀντήσας 5. μόλυβδον 
᾿ , οϑ ᾿ οϑ ΙΓ γ Ν ὮΝ 

ἐμξαΐδες τοῖς ἀυτῶν «ομασὶν 7 ἤτοι ὙΟΔΙ:0» δυλείας. “Ὡρόοδ εν 
ε 3 » Ὁ ᾿ “. Π ᾿ 

δὲ ὁ λέων ἐπολέμει" ἀκ. τῇ ὀπιοϑιία 5. ὁ Δράχων, κ᾽ δὲ τὸ μέ- 
«. τω ς 9 ’ ᾽ " 

σον, ἡ Χίμοιρα ἣν » ὡς ἐκείνων ἀοϑενετέρα. ἀἄδλλως τὴν. Χέμωραν. 
φ «- [" ε Ι ᾿ ͵ " 

γοητίον ὡς “Ὅμηρος υὑσεμφυίνε: . τὰς Σολύμϑς.,γ, εἔϑνος μάχιμον 9. 
ἐλ 2 ͵ ᾿ ι » 

ἃς εἰκάζει καὶ Ἄέοντι. διὰ τὸ κ᾽ πορόσωτοον “δυναμοτάτως. μάν εοσζ 
3 ΄ λ , ᾽ 9 ᾿ . 

τὸς ᾿Αμαζόνας, ἃς Χιμαίφᾳ, ἡτοι ἀϊγὶ, παρείκασε,. διοὶ τὸς κρημ)θ- 
βατεῖν αὐτὸς δίκίω αἰγῶν. καὶ ὧν. κρημνοὶς κωτοικ εἶν» εἰς ἐνεδρὸῳ 

’ ὶ ͵ ᾽ ; Ἃ ᾿ ᾿ [Χ] " ᾿ Ἐη] Λυκίων τίω μητέρᾳ ἀυτίω), ἣν διὰ τὸ Ἀαθραῖον, ὀφὶν ἐκάλε-- 
9 ἷ 

σε, ἀδιαλείπτω: Ἀοχευθσὸῃ. 

ΠΕ- 
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ΠΕΡῚ ΧΡΥΣΒΓΔΟΣ. 

Ρυσηὶς ἡ τὸ Χρύσι ϑυγάτρ 5 δχ ὧν τῆς Χρύσης πόλεως 
ἡ χιμαλώτιςαι 5 ὥστερ ὧν τίς) ὡς εἰκος, υυολάβοι, ἀκλὰ 

ἐκ τῆς Ὑποπλαχίς Θήβης. ἀποταλεῖσα Ὅσα τὲ “Τατρος Χρύ- 
σὰ, ὡς ἐίς τι χρησφύγ,ετον ἐρυμνον᾽ χὸ δέ τινας) εἰς ἐορτὴν εὖ 
γχέμιδος ἐκεὶ ἀπελθῦσα. ὁ εδύ τοι ᾿Αχιλλέυς, πολεμας ὧν 5 "ἢ 
πέδαι, τ τὰν ληιζόμῆνος, καὶ τάυτην Θηβίω ΕΙΛΕ. κα ΤΣ χρό ηἷ- 
δὰ μ᾽ μ᾽ ἀΐλὼν ἠνδραποδίσατο. ἱσορᾶσι δέ “βὼ: 9 ὁτί ὧκμ ΤῊ 
Ὑποτλακίων Θηβὼν καὶ Χρυτηϊς ἐλήφϑη; ἅτε παταφυγὅσα ἐχεΐ, 
ὅτε ἐπὶ ϑυσίαν ᾿Αρτέμιδος ἔλθδσα., ὡς ὁ τὰ Κύωρια γράψας 
ἔφη, ἀνλαὰ πολίτης. ἤτοι συμπολίτης ᾿Ανδρομάχη ὅσα. 

ΠΕΡῚ ΤΕΣ ΧΡΩΣΕΙ Σ ΣΕΙΡΑΙΣ 

Ρυσὴν σειρὰν ὅν ιὃν Φασὶ τίω, δίχκίω ἁλύσεως: ἐτιπλοχίω 
ποδάρων σ᾿ τοιχ εἰων 5 Ἀν’ τὸς ὦ, ἀυτοὶς ποιότητας λε- 

γομέγϊωυ χίυτὴν. δι τὸ φύσε; πολυτίμητον. ὦ διὰ τίω ἐκ 1 
ἡλίῳ ο ουτοὺς χρυταυγ αν" ἧς δὴ ἐπιτλοκὴς μετα ποιὴ δ εἰσὴς 
ποτὲ ἄνω, Φασὶ, γδυύσεται τὸ πὰν μετοιστοιχ ειωθὲν, ἢ μεγολῳ χεῖ- 
μῶν: ἀἄνωϑεν ὅκα Διὸς ω κατακλυσμῷ καὶ ᾿ ὀξυδατώσει, ἢ ἢ μεγά- 
λω Θέρει » Ὁ ἐκπύρωσιν. ὧι; δὲ ἥδε υπα γοῦῆσι σειρὰν » τὰς Τῷ 
αἰῶνος ἡκέρας . αἱ χιυσῷ οἵον κέχραιταλ τὴ τὰ ἡλίκ λαμφγότη- 
Ί:. ἃ ὠλύσεως δίκίω ἀπνλήλων φἸξήρτην τα! 5 τον καϑ' ἡμὰς ον 
δέεται, ληψόμδοαί ποτε πέρας κα αὐτχὶ.. χὶ τὸ γὰν να οἰχειώ- 
συσαι. τὰ Διὸς εδύοντος ἀπαϑᾶς, ὃν ψυχιῆν φασι τῷ τατος οἱ 
παλαιόι . Πλάτων δὲ ἀυτὸν τὸν ἡλίον χρυτέαν “λέγε σειρὰν " ὧν 
εἰνωτάτω μδι. ὁ τῷ Κρόνῃ. ρότγετος ὃ. ὁ τὴς σελήνης" οὖ οἷς 
χύκλοις ἄΐλοτε ἄλλως τἧἼ πλανήτων σιωϊόντων. πονλαὶ περὶ τὸ 
τὰν γίνονται μετκχβολαί. οἱ δὲ Στωΐχ! . τίω Διὸς ἂ πειλὴν εἰς 
μόνον αἰ Ἀληγ ορῆσιν ἐκπύφωσιν. ἐπεὶ Ζεὺς εδὺ Δ) αὐϑὴρ Ξ χρυσὴ 
2. σειρὰ ὁ ἥλιος, εἰς ὃν κάτωθεν, ὠσσερ εἰς καρὸ ἰὰν ἀποχ, ται 
αναδιδοιδύη ἡ Ἂμ ὑγρῶν ἀναϑυμίασις, ὄτκχ» Χρόνῳ ποτὲ ἀγελκο- 
μϑη δι αἰνα ϑυμη)άσεως 9 ὡς εἰκὸς.) ἢ ϑάλαρδα ἐπιλίπῃ ᾿. τύτε δὴ 
τὺ τὺρ τροφῆς ἐφιέμδυον, ἀνελχύσει τὸ ῳ» βάϑε τῆς γῆς ὑγροὶ, 
ὦ λύσει αὐτὴν τὴν νἱώ. Ω δ μὴ Ζεὲυς ἐκ ἀνθελχυοϑήσεται, το 
3) χάτω μετίωρα γύηται; τὸ πυρὸς κατιοχύσαντος. τὶνὲς δὲ καὶ πο- 
λυλογ εν ἐθέλοντες φασὶ τίω ἀπειλίω τάυτ᾽ιυ ἀΐνιγμα μοναὰρ- 
χίας εὔγχα χ ἑνὸς οξῆπτκι τὼ πάντα. καὶ μιὰς ἀρχὴς ἤρτηται " 

λιι ὡς 
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ὡς γὰρ ἐν τοῖς κάτω ἐκ ἀγαϑοὸν πολυχοιρανίη.,) ὅτω «αἱ ὦ 
τοὶς ἄνω. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ. 

τ Ρα ὦ πὶ «ὅδὲ Ἑλένης" ἐκεξ γὸ αὐοι ἀυτὰ διεξοδικὼς 
εἰρῆται. 

ΠΈΡΙ ἘΡΥΣΗΣ. 

Φ 

Ῥύση, ᾿Αγαμέμνονος θυγάτρ᾽ ὦ γὺ τὸ ᾧ Χρυσηΐδος παϊ- 
δας γεγονέναι φασὶ ,) ᾿Ιφιγένεου ἃ Χρύσίω , ὧν ὠπὸ μδὲ 

ἧς Χρύσης ὠνομάοϑη Χρυσόπολις .ς πλητίον Χαλκηδόνος ὦ» Βι- 
ϑιωΐᾳ, δ ἀνάπλεν πλέοντι οὖ δεξιῷ" ᾿Ιφιγγύεταν δὲ γγυέοῦ!, ἱέρεωῳ 
᾿Δρτίμιδος . ὃ 5). ἐκ ἀπὸ τὴς ϑυγατρὸς. ἀπδλι' ἀπὸ τῷ παιδὸς 
Χρυσὰ τὴς Χρυσηΐδος., ὠνομάοδί τὴν πόλιν βόλονται.. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΧΡΥΣΩ͂Ν ΜΗ ΛΩΝ. 

Ερὶ Ν᾽ χρυσῶν μήλων ταῦτα λέγεται. γυυαϊκές τινες ἧσαν 
ε “ Ὶ «Ἃ ε [ γ [ἐ ΩΣ ᾿ ἣ 

Εσπεολδὲες καλέρδυαι, διὰ τὸ ἑασέρας ἐπιφάινεοϑδαι, ἢ αἷτσο 
αὖ ὦ τὴ Ἑσπεοίᾳ κατοικεῖν) Φόρκα καὶ Κητὸς ϑυγατέρες. τῶωῶῦ- 
τῶς 5᾽ ἣν μῆλα χρυσὰ ἐπὶ μηλέας) ἣν ἐφύλαοσε Δράκων ὁ ᾧ 
Λάδων ὀγομαζόμδιος" ἐφ’ ἃ μῆλα Ἡρακλῆς ἐςρατέυσατο, ὃ 5᾽ ᾧε- 
ρεχύδης οὖ δεχάτῳ, τὸς Ἥρας φησὶ γαμεμδύης τῷ Διὲς τὴν γίῳ 
αἀναδεδωκέναι ὧν τῷ ᾿Ωκεανῷ χρυσὰ μῆλα, ἢ μηλέας χρυσῶν καρ- 
πὸν φερύσας᾽ φυλάττειν 5. αὐτοὶ δράκοντα ὃ Τυφῶνος καὶ ̓ 'Εχίδνης, 
ἔχοντα κεφαλὲς ἑχατὸν, ᾧ φωνοὶς τραντύιας" ᾧ ὅτι αἱ Νύμφαις 
αἱ Διὸς ᾧ Θέμιδος. σικὅσα οὐ σηλαΐῳ περὶ δ ᾿Ἡρκδανον, ᾿ὑσές- 
ϑεντο ἬἩρακλεὶ ἀπορῦν} μαθῶν αὖϑα' Νηρέως πὸ ἂν ἐΐη τὸ χρυ- 
σὰ μῆλα. ὡς δὲ σιωέελήφϑη ὁ Νηρδς σὸ Ἣρακλέως βίᾳ, 
“ρῶτον μδὲ μεταμορφέμδυος εἰς ὕδωρ ᾧ πὺρ. τὸ δὲ τελδυταῖον 
εἰς τὴν παλοναν κατασ τὸς μορφίυδ, ἐδήλωσε κὗξα Τ μήλων. πο- 
ρευόμδυος δὲ ἐπὶ τὸ μῆλα ὁ Ἡραχλῆς, «ρῶτον μὴο ἀφικνεῖται 
ἐπὶ Νεῖλον εἰς Μέμφιν. «δα Βύσιραν δ Ποσειδῶνος, ᾧ αὐτόν 
τε οἰνρεῦ τὴ τὸν παῖδα ᾿Αμφιδώμαντα, χὶ τὸν κήρυκα Χάλξίω, καὶ 
τὰς ὁπάονας αἰαὶ τῷ (ωμὼ τῇ Διὸς, ἔνθα ὀϊξενοκ τύναν . εἰς Θή- 
βας δ᾽ ἐκεῖϑεν πορευθείς, ᾧ διὰ ΥὮἍΟ ὁρὼν εἰς τὶν ἔξω Διξυίω, 
πονλοὶ ἈΧ7) τὴν ἔρημον ϑηδία τοξέυων ἀναιρεῖ. καϑήρας δὲ τὴν Δι- 
βύϊω., ἀφιχνεῖτωι εἰς τίωΣ ἔξῳ χερμένίω ϑάλαοσαν " ᾧ λαβὼν 
δότας χρυσὸν δαὶ Ἡλία, διαβαίνει οὖ ἀυτῷ εἰς Πέργίω, διά 

Τε 
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γε τὴς ἔξω γῆς καὶ ϑαλάοτζης., ὦ διὼ τὸ ὠκεανδ πλέων. ἐπελθων 
“ Γ : ἰ θ΄ ; -« 8.» Ρ».ν Π φ 

5: εἰς [Ῥρομηϑέα. αὶ ὀφϑεις κὰ αὐτὸς. ὁιχτείρες ἱκετίυοντα . ὦ 
9 ᾿ ᾽ " Δ ἀρ υκα γ΄ ᾽- [ 

Σ ἀετὸν, ὃς ἀὐτὰ τὸ ἧπαρ ἤοϑιεν γ, ἀποχτείνε: τοξέυστας. ὥγοστε- 
͵ 9 » ᾿ ᾿] ὃ Υ̓ ͵ : ΠῚ ϑ " ἣ ᾿" Ϊ,- ᾿ Ἁ 

τωμῆυον τὸ ΓΙρομησει. ἀντὶ δὲ τύτϑ {Προμὴσ δὸς 9. μὴ ἀπιέναι ἐπὶ 
ι Ὡ] - [ Γ] 

τὸ μῆλα υὑπσοτίϑεϊαι. ἐλϑόντω δὲ ὥρὸς "Ατᾷλωντα: χελέυνειν. 
ΓΣ ». 5’ Ἀγ. 15, 3 9 9: [ : ν ἢ 

ἑγνέγκαμ: αὐτῷ. καὶ ἀντὶ ᾿Ατλαντος αὐτὸν ἀνέχων. δ ἔρανον, ἕως ἂν. 
Ρε ἢ ᾿ ἊΞ, λ «Γ΄ Γ ] ) 

ἐγέγγχῃ τὰ μῆλα. αἴϑὰ 9 Ἑσπερίδων. Ἡραχλὴς δ΄ ἀκόσας» ἔρ- 
᾿ » ᾿ ᾿ 3 Ν “ 

ἐτῶν γος. Ατλωντα . ᾧ χελέυς αὐτὸν ἐνεγκεαν τὰ μῆλα τοὰ- 
᾿ « ἤ τ 

ρὶ ΤΊ Ἑαπεοίδων. τοία Λαξζόντα. διηνυσάρϑυον τὸν ἀϑλον.. δες 
9 ρ ᾿Ὶ ᾽»» Γ᾿ “ Ὶ ο. 

δὲ Ατλας ἐπὶ ΤᾺ ὠμῶν. Ἡρακλῶ τὸν ϑὀρανὸν. κὶ ἐλϑων ρος 
᾿ ς οἱ δ ᾿ φ ν .Φ ; , 

τὰς Ἑσιώδίδας, δεξαμδυός τε παρ᾽ ἀυτὼν τὰ μῆλα. ὦ ἐπανελθων 
ἣ ς- - ἐγ Ν νυ ἢ, ᾽ Φ - ΜΝ 

Ὅρος ὁ Ἡρακλέα. τὰ μὴθ μῆλα αὐτὸς φησιν ἀποισῶν ᾿Ευξιοϑ εἰν. 
Ἔ 4. φ9. ᾿ , ͵ ΓῚ “ 3) 9 ᾿ 4“ ὩἢὉἢ ο΄ λα! ἢ Ὁ 

τὸν ὃ ὅραγον ἐχέλδυσεν ἐχεῖνον ἔχειν αὐτ᾽ αὐτᾶ. ὁ δὲ Ἡρακλῆς 
«᾿ ἤ κ᾿ 39: , ᾿ “Ὁ : [] [5] 

αὕσοῦ ὀμῖνος .. δόλῳ: ἀγτεπέθηκε τῷ ᾿Ατλαντι" ἣν γὸ εἶπων ἀυτῷ 
ε΄ ) «. ἣΣ Ὁ Ἄ ᾿' ἴα πο" Φ 

ὁ Προμηϑ δὺς. ὑσοϑέμδηος χελεῦσαι' δέξαι, δ ἔρανον ἕως. δ σπεῖ-. 
᾿πει ΤᾺ Ἴ “9 ἊἊ .: ς - Ὁ ᾿ ν 

ρὰν ἐπὶ τὴν κεφαλίω ποιήσεται" ἃ 5) κατα ϑεὶς τὰ μῆλα εἰς ἢ 
Ν ΓῚ [δ Ν φ ᾿ 4 Ν ᾿ ᾿ : Ν Ν 

νἱῶ. υποδέχεται 7ὸν ἐρανόν.. Ηραχλὴῆς. δὲ λαβὼν τὸ μῆλα 9. 
ἤ [ ᾿ 2 Π ᾿ - 

“χαίρειν εἰπων τῷ "Δτλωντι. ἀπέρχεται εἰς Μυχήνας παρ᾽ ᾿Ευρυσ’- 
᾽ ρ. 3 Ὁ " ᾽ δον δέα . καὶ παρέχει: αὐτὰ τῴ" ᾿Ευρυοϑ εἰ". ᾿Αγροίτας δὲ οὐ τρίϊω Ἐ 

- Φ [ν] 9 ; , ; 

Διξυκῶν φησιν. μὴ μῆλα Ἐ),. ὠνκὰ Ὡρόξατα- κάνωισα,, ἃ χρυ- 
Ω] ρ’ ἤ ᾿ “ἃ ω ᾿ " 4“ Σ 3 

σὰ ωὠνομάςϑη.. ἔχειν Ὁ᾽ αὐτὰ ποιμῆδα ἀγιον .. ὃν. διὰ τὸ: ἀνήμε-- 
͵ 9" ἢ 

ρον: δράκοντος ἐχαλϑν.. 

ἹΣΤΟΡΙΚΟ'".. 

ΠΕΡῚ ΧΑΡΩΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΨΑΚΉΝΟΥ ἹΣΤΟΡΙΚΟΥ.. 

Υ Δ΄ρων Λαμψακηνὸς ἱσορίχος. ιἷος Πυϑοκλέθς., γενόμδιος ἈΦ’ 
τὸν “ρῶτον Δαρεῖον οϑ΄ ᾿Ολυμπιάδι.. μῶδλον δὲ ἣν. ἐπὶ 

ΤΙερσικῶν.. Ἀ᾿ τίω οὐ Ὀλυμπιάδα. ἔγραψεν ᾿Αιϑιοπικὰ γ. ΤΠερ- 
σιχὰ ὦὐῦ βιβλίοις β΄. ἙΝληνικὰ, εὖ βιβλίοις. δ'. περὶ. δια μ.- 
ψψάχυ,, β΄,. Λιζυχὰρ. γ᾽" ὅρος: Λαμψακηνῶν... εὖ βιβλίοις δ᾽ πρυ- 
τάνεις 9. ἢ; ἀρχοντοις- τὰς Μ᾽ Λαχεδαιμονίων" ἔσι 5 χρονιχά" κτί- 
σεις πόλεων, ὦ βι(λίοις 8’. Κρητικὰ ἐν βιβλίοις γ΄. λέγε: 5᾽ 
ἃ τὰς ὑπὸ. Μίνωος τεϑέντας γόμες... ξάπλεν, Τϑ' ἐκτὸς Ὁ Ἥρα-- 
κλείων στηλῶν... 
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ΠΕΡῚ ΧΑΡΩΝΩΣ 

Αἴρων Καρχηδόνιος ἱςορικός᾽ ἔγραψε «ἔδὴ τυράννων ὃ ἕν τῇ 
᾿Ευρώπῃ καὶ ᾿Ασίᾳ γεγονότων" Οἷας ἐνδόξων ἀνδρῶν ὦ ζι-- 

(λίοις δ΄, Οἰὰς ὁμοίως γιωνμμκὼν ὦ, βιβλίοις δ' .. 

ΠΕΡῚ ΧΕΙΡΩΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΚΡΑΤΙΎΨΡΟΥ. 

ΓΕ ρων Νιαυχρατέτης » ἱπορικός" ἔγραψεν ἱσορίαν πἶξα' Μ᾽ ἐν 
᾿Δλεξανδρείᾳ καὶ ὦ ᾿Αηγνύπτῳ ἱερέων, ᾧ τὴς διαδοχῆς ω»- 

τῶν, ὦ “τἕὅδὲ Ψ ἐπὶ ἑχάσῳ τραχ, έντων. δα βασιλέων ἔ ἐκ. 
χαλαιὰ γεγονότων οὐ ἑκάσω ἔθνει) ᾧ ἀδλὰ τωὰ πεοὶ ᾽Διγύπτταε: 
ᾧ Νυυχράτπως. 

ΠΟΙΗΤ ΑΙ. 

ἜΠΕΡΙ ΧΑΙΡΗ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ, 

7. Διρήμων.. κωμικός. ἢ δραμάτων αὐτὰ ταῦτα φέρεται " Τραῦ-- 
3) ) 

ματίας . ᾿Ουρδς.,. ᾿Αλφεσίβοια. Κέντχυρος ,. Διόνυσος, Ὀ- 
δυοσεὺς. Θυέςης .. ΜΜυνίαμ.. 

ΠΕΡῚ ΧΙΟΝΙ ΔΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ. 

γ Ἱονίδης. ᾿Αϑηναῖος κωμικὸς ὃ ἀρχαίας χωμωῳδίας. ὃν καὶ λέ-. 
γυσι “«Ορωταγωνιστὴν ἡἡνέο, Σ᾽ ἀρχαίας κωμωδίας 9 διδάσ- 

κεν δὲ ἔτεσιν ὀχτὼ Ὡρὸ ΜΠ Γερσικῶν. τῶν δραμάτων αὐτὰ ὅδι 
ταῦτα,» Ἥρως, [Πτωχοὶς. Πέρσαι, ἢ ᾿Δοσύριοι. 

ΠΕΡῚ ΧΡΙΣΤΟΔΩΙΡΟΤ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

ῥ᾽ θυ θοὴν Τχνίσιχε., ἀπὸ Κόπστε σόλεως τῆς ᾿Αἰγύπτϑ. 
ἊἋ ἑἐποποιός. ἤκμαζεν ἐπὶ ΝΨ ᾿Αναςασίε τὰ βασιλέως χεόνων.. 

ἔγζαλψεν ᾿Ισαυραχὰ ὧν βιβλίοις ς᾽" ἔχει δ᾽ τὴν Ἰσαυοίας ἅλως 
σιν» τὴν ὑπὸ ᾿Αναςασίν τῇ βασιλέως γινομδύϊω " ἐπιγραμμάτων 
βιβλία γ΄» ἐπιστολῶν δ΄. ἔκφρασιν Ψ᾽ ον τῷ Ζευξίππῳ ἀγαλ- 
μάτων, πάτρια τὴς Κωνσταντιναπύλεως ἐπίκως, βιβλία ([΄- πά- 
τρις Θεοσαλονίχης βιβλία κέ᾽ πάτρια Νάκλης" ἔτι 3) πόλις. 
πὗρα Βλιύπολιν , ὦ ἡ τὰ καλύμδοαα ἀλφαχα΄ πάτρια Μιλήτε 
ὁ ἴωνίας, πάτρια Ὑράνλεων, πάτρια ᾿ΑΦροδισιάδος.. 

ΠΕ. 
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ΠΈΡΙ ΧΡΙΣΤΟΔΩΡῬΟΥ ΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥΎ. 

Εν Θηξαῖος. Ἰχλύσοιος. ἔγραψεν ἰξευτικοὶ δι᾿ ἐπὼν, 
ἃ ϑάυματα ΤΨΜ ἁγίων ἀναργύρων Κοσμὰ ᾧ Δαχμιωΐ. 

ΠΕΡῚ ΧΟΙΡΓΛΛΟΥ ΤΟΥ ᾿ΑΘΗΝΑΙΌΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ,. 

Ομρίχνος 5» ̓Ἄνϑηναῖος τραγικὸς ξδ΄ Ὀλυμπιάδι“ ᾧ εἰς ἀγὼ- 
9 , ε ἷς » ἢ 

ἥὰς. ἐδίδαξε μὴθ δράματα πεντήκοντα χῷ ἑκατόν" ἐγίχησε 
Ἀ᾽ ῥ. ὅτος κατά τινὰς τοὶς ποροσωποίοις αὶ ἸῺ σκηνὴ ὉΜ ςολὼν 
5 ’ ..- 3 - ΡῸ ͵ τ' , ἢ 9 ᾿ ς 

ἐπεχείρησε. τὸ ἕτερος Χο Θυ Σάμιος. Ἀ΄ δέ τινας5 σέυς, ἡ 
“ ΓΤ ’ Ὁ» ’ 7, 

'Δλικαρναοτέυς. γέγονε δ᾽ κατὰ Γανύασιν τοὺς χοῦνοις " ἔγραψε 
9 ν δὲ ἐπιςολας πολλὰς. ᾧ ἐπιγράμματα.» τὶ κωμῳδίας. 

ΠΕΡῚ ΧΑΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂.. 

ἈΝ ΤΠερμα μηνὸς ἱερεὺς ᾧ φιλόσοφος , ὡς ἐυρητῶι ὧὐ 5 
χαίῳ βιβλίῳ ἐπίγραμμ᾽ ὅτως ἔχον" 
Εἰμὶ Χαρςαξ ἱερὲυς γεραρὴς ἀπὸ ΓΠεργάμμ ἄκρης. 
Ἔνθα ποτὲ πτολέμιζεν ᾿ΑΧΟΝΣΙ πτολιπόρϑῳ 
Τύλεφος Ἡρακλῆος ομύμονος ιἷος ἀμύμων. 

ἔσι ἃ ΜΝ μὶ "Αὐγμᾶστον ποϊλαδ νεώτερος. μέμνηται γν ὧν τῷ 
δόυτέρῳ ΤᾺ βιβλίων, ᾿Αυγόξι, ὡς πάλαι »δυομδύῳ Καίσαρος" ὦ 
εὐ τῷ ζ, Νέρωνος, ᾧ ΥΜ μετ’ ἀντον βωσιλόυτάντων. ἔγραψεν 
ἜΝ "νικῶν ἱσοριὼν (ἰβλίᾳ μ', ᾧ πολκὰ φιλόσοφα , οὖν οἷς καὶ 
συμφῳνίαν ᾿Ορφέω: , Ευθαγόρε καὶ Πλάτωνος «ἔὁδὲ τὰ Ἀόγια - 

ΠΕΡῚ ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΦΕΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

Ρύσιππος ᾿Αποκχλωνίδε,.: Σολεὺς. ἢ Ταρσέυς φιλόσοφος, μα- 
ϑητὴς Κλεώνρθωυς., χαϑηγησάμῆἮυος τὴς Στωϊκὴς ογολῆς μὴ; 

Κλεανθίω, . ᾧ τελδυτήσας ὁ καὶ γ' ἐτῶν, σο τῷ πιξν ἄχρατον 
καὶ ἐλιγγιάσαν κατὰ δὲ ἄνες, ιὐσὸ γέλωτος ἀπείρῳ ἐπὶ ρμ. 
ϑ ! 4 , Ἂ Τὰ τὰ τῇ ΞΡ Υ ͵ 4 Ὀλυμπιάδος. συντέταχε βιξλίᾳ πλείῳ ἢ Ψ', φιλόσοφά τὲ χαὶ 
ἱστορικοὶ. ὦ γραμματιχά. 

ΠΕΡῚ ΧΕΙΡΩΝΟΣ ΤΟΥ ἸΑΤΡΟΥ͂. 

ον ὁ Κένταυρος τοῖς ἰατροῖς σιωαριθμαται, ὃς πρῶτος 
- ἕυρεν ἰατδιχὴν διὰ βοτανῶν" ἔγραψεν ὑποθίχας δι᾿ ἐπῶν, 

ἃς ποιεῖται ρος ᾿Αχιλλέα. ᾧ ἱππιατροιχῶν. διὸ. ὡς φασί τ’- 
γες) χἅ Κένταυρος ὠγομάνϑη. 
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ΠΈΡΙ ΨΑΜΜΙΤΥΧΟΥ͂. 

Αἰ Δαμίτυχος. βασιλόϊς ᾿Αἰγυπτίων ., ὄν]ναᾳ Δέγεσι. ξυλόμδυον: 
᾿ς διαγνῶναι Ἴΐνες τ ἀνϑιρώπων «ρογενέςεροι, παραδᾶναι ποιμένι 

ἤ ᾽ "ν ᾿ ἵ ε 

δύο (βῥέφη.. κελέυσαντα μηδένα: ἀυ]οὶς. ἀϊγοὸς ϑηλὴν διδόοῦς ἃ 
9 Ὁ ᾽ ᾿ : »-Ν ᾿ 

δύο. ἐὼν διελθόντων... φὐρώτην φωνΐω ἀφῆχαν τὸ βέκ᾽ ὅτω. δὴ. λεέ- 
γεται. οὖδα, Φρυξὴν. ὁ ἄρτος. ἐγνωοϑησαν ὃν ἀπὸ. τύτε οἱ Φρύ- 

Ν ᾿ 3. ἥ “ ν᾿» ’ 3 . Ἢ ἢ - ἢ’ γες- 9. γηϑυεὶς. ἀδΐλοι. δέ φασιν. ὅτι ἐύηθές. ὅλην. ὑπολαμβάνειν 
ὅτως". ἀχϑοντες. γὸ οἱ παῖδες: βληχωμδίων Ὁ Ὡροβάτων, ὡς ἂν ὑπὸ. 

» ! λ ᾿ Ὁ ΝΣ ’. τ « 

Φ φύσεως. οὐεργϑμδοοι προς τὸ ἔγαρϑιον. δ. φωνίω: ἐπέτρεψαν. ὁ 
͵ Υ ͵ “:- " ᾿Ψ ᾿ 

δέ φασι τὰς ᾿Αρχαάδας «οροδυεςέρας. Ὁ ἀΐλων γεργυῆοῦζ, 9. διὸ. χα. 
᾽ : “ΟΦ Φ ς » Ἷ 

“ὩΡροτελήνας, ἀυτὰς χεκ λῆς  δοχὅσι γὸ δι ᾿Αρχάδες. “ορὸ. δ σε- 
. ᾿ ε 2 ͵ὕ »"- ΝΦ 5ιἢ ῇ δ. λήνης γεγονέναι .. ὡς Φ ᾿Εὐδοξος. οὐ τῇ περιόδῳ. Θεόδωρος δὲ 

ΕΣ Γ ΩΣ ᾿ ’ Ρ Ὁ » 

ἐν εἰκοστῷ. ἐνγάτῳ, Ολίγω πορότερόν φησι τὰ «ρος. τὰς Γί,γ»αν- 
’ « ’ ΜΟῚ ἤ : Ὁ. δ ΜῈ φ ΨΦ 

τὰς. πολέμν. Ἡραχλέες. Ὁ σελήνϊωυ. φανῆναι. καὶ ᾿Αδίςων ὁ Χίος. 
3 Ν ’ ᾿ ᾽. ν 

ὧν ταὺς ϑέσεσι. καὶ Διονύσιος. ὁ Χαλχιδέυς. οὖ «ορώτῳ. κτίσεως ς. 
Δὴν ΓΡΕ Υ ἈΣΘ ΣΕ τὸ “" Ἐν ΩΣ ; τ: ; 

τὰ αὐτὰ φησι" Φ εἐὕνος 5, ᾿Αρχαδίας ». σελίωϊτας. εἢ). Μνασέας 
“ Ν ᾿ 

δέ φησιν ὥγρὸ σελήνης ᾿Αρχάδας βασιλεῦσαι. τὸ 5) λέγειν “γὸ. 
σελήνης ἀυτὰς γεγδυὴοῦζ 5 διονεὶ. τίω.. παϊλχαιάτητα «αὐτῶν. κπο- 

σημάϊνει. ὁ δ᾽ ᾿Αριςοτέλης ὦ τῇ. Τεγεάτων. πολιτείᾳ φησὶν». ὅτε, 
7 ὋΔὋι 2 ’ γ).- : ε,ὕ 4: . Ω; « δ 9 βάφβαροι Ὁ ᾿Αρκαδίαν ὠχησαν είτινες. ξεβληήθϑησαν ὑσὸ Ὁ Αρ- 

κάδων ἐπιϑεμδύων. ἀυτοὶς “ρὸ τῶ ἀνατεῖλαι’ τίω σελύήνίω " διὸ 
κατωνομαάοϑησαν “«γροσέληνοι. τινὲς δέ. φασιν. "Ἐνδυμίωνα, ἐὐρηκέναμ: 

} ᾿Ὶ Ψ Ἄ 

τὰς. αὐριόδυς. καὶ τὺς. ἀραϑιμὲς τὴς σελήνης “ ὅϑεν ᾧ «ροσεληνθς. 
Ν " Ν ᾿ ς.2 Μη 

τὸς ᾿Αρκάδας. κληθῆναι" ᾿Αρχάς; γὸ ὁ. Ἐνδυμίων... 

Φ. 
ΠΕΡῚ: ὭΓΥΓΟΥ. 

ΩἹ ὑγος. ἄρχαϊος βασιλεὺς ᾿Αϑηνωίων" ἀφ᾿ ὃ ὦ Ὠμγυγιωι. πύ- 

λὼ ὦ Θήβαις" καὶ πὰν τὸ ἀρχαῖον, ᾿Ωγυύγιόν φασι. διοὶ τὸ 
πολυ ἀυτοὺν οδυέοῦ ἀρχαιότατον. Διονύσιος". 

.--.. ἕ ἸΩγυγίη τε Θάσος. Δημήτερος ἀκτή" 
πα 
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δξ ἀρχὴς γὰρ τίου «Δήμητραν μεγάλως ἐτίμων. χα) πάλιν" 

ἭΝ: ὦ ὠγύγιος μηκύνεται ὕδασι Λάδων. 
λέγε δὲ δ Λάδωνα, ᾿Ωγύγιον, διὰ τὴν δὲ αὐτὸ ἀρχιμολογ ἐδῳ" 
μῦϑος γὸ βύλεται πορώτίων ἄνθρωπον οἷ αὐτῶ καὶ Τὴς γδυέοϑιακ 
τίω Δάφνίω" ὠγύγιος γὸν ἤτοι παλιιὸς, “ὁ τίω «ρώτίον γεννής 
σὰς ἄνθρωπον. 

ἽΕΡΙ ΤΟΥ͂ ᾿ΩΚΕΑΝΟΥ,. 

᾿Αὴ τῦτον δὲ Σ᾽ αὖϑον ἐισφέρασιν οἱ ποιητὰ» ὅτι ὃ ᾿Ωχεα- 
γὸς πατὴρ ὅδιν ἁπάντων 3 Θεῶν" ἡ δὲ Τηϑὺς . “μήτηρ" 

εἰνδρόχγυνος Ὁ ὁ ᾿Ωχεανὸς κὶ ἢ Τηϑύς" αὶ ὅτι πάλαι διέστησαν 
ἀπ᾿ ἀνλήλων. διὰ 3. δυσωπήσεως τὴς Ἥρας ,) γίνεται πάλιν συ- 
νάφεια αὐτῶν ᾧ φιλία. ὁ δὲ μῦϑος, φασὶν, αἰνίττεται, ὅτι ᾿Ω- 

ἃ Ῥέα. “ ῪΖ ς ς Δ ΡΆΝ, Φ “ἃ ᾿ γ) 8 .Ν ξ , {1 

κεανος μὴῤή ὅδιν ἡ ὑγρὼ φύσις, ἡ ὃ Τηθὺς, ἡ ξηρὰ. τατέσιν ἢ 
γὴ" ὦ ὅτι πάλαι τὰς ὑγρὰς φύσεως μὴ συγγινομδύης τὸ γὴ» 
ἔδὲν ἐζωογονεῖτο ᾧ ἀπόνλοιτο τσάντα" εἶτα καὶ Ἥρα ὡς ἔφορθυ 
ἄσα τὡς συζέυξεως, κατανλάττεν τὰ δύο σ'τοιχ εἶα εἰς σιωάφεενι" 
καὶ γίνετωι Λοιπὸν ζωογονία. ἔςι δ᾽ ᾿Ωχεανὸς μὲν, ὃ ὠχέω; γέων 
κύκλος. ᾧ ἐφεξὴς μεταβάνινων" Τηϑὺς 5., ἐπὶ ΤᾺ ποιοτήτων 
ἐπιμονή" ὧμ γὸ τὴς τύτων συγκράσεως. ἢ μίξεως, ὑφίσταται τὰὼ 
ὄντα. ᾿Ανδρων 5) ὁ ᾿Αλιχαρναοσεὺς» Ὠκεανὸν φησι γῆμαι δύο γυ- 
ναῦχας, Παμφολύγίω ᾧ Ἰίαρθενόπίω., ΦἘ ὧν τέοταρας ϑυγᾶτε- 
ρᾶς δονὰ τὴς μδ)., ᾿Ασίδν κα Λιβύίω" τὴς δὲ, ᾿Ευρώπίω καὶ Θρᾷ- 
κίω, ἀφ᾽ ὧν ᾧ τὸς χώρας Ἀέγει κληθῆναι. εἰδέναι 5) χρὴ» ὅτι 
ὥσπερ ἡ γῆ; μία ὅσα, εἰς τριοτοὶς ἡπείρες μερίζεται, ὅτω καὶ Ὡ- 
κεανὸς εἰς ὧν 9 πονλαὶς ἐπωνυμίωις ἡρμοσται κύκλῳ γὸ περλείς- 
ληφὼς τίω γίω. τετραχῶς τέμνεται ὁλορχερὼς, κν τὸ τέοταρα 
χέντρα τῷ κόσμε. ὃ ιδὺ «ρὸς “Ζέφυρον ᾿Ωκεανος, ᾿Ατλας ἑσσέ- 
ρίος λέγεται . ὅγὸν Ἑσπέφιον πέλαγος, αὶ ᾿Ατλαντικόν" ὁ δὲ 
Ὥρος Βοῤῥᾶν. πεπηγωὼς Ἀέγετωι ΤΠΙύντος, ᾧ Κρόνιος" ὁ δὲ τὴς 
ἀνατολῆς, Ηῷος καλεῖται καὶ Ἰνδικός" ὁ δὲ ρὸς Νότον, Ἔρυ- 
θραϊός τε ὀνομάζεται ᾧ ᾿Αἰϑιόπιος.. 

ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ὩΡΩ͂Ν. 

ΔΊ Ἱ αι ὧκ Διὸς ᾧ Θέμιδος »δϑυνηϑῆναι μυϑεύονται " ὑφ᾽ 
ὧν τὰ ἀγαθὰ πάντα οὖν ἡμῖν ὀρέγεται καὶ φυλάττεται" “Ὡ- 

βίᾳ γὸ Διὸς, ἢ τὸ ἀιϑέρος, ἢ τῷ ὀυρανᾷ. ἢ τὸ ἡλίν. φιλοσοφὼν 
ὁ Ποιητὴς συλωρὲς αὐτὸς Λέγε: 12 ἐρανὰ, ᾧ ἐπιτετράφθαι ἀὐυταὺς 

λει 
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λέγει τῦν ἔρανον , ὅ διὰ τοὸὶ ὧκ τῷ ρῶν οἰ ποτελέσιματα , εἷς ἂν 
τίς εἰπῇ ἀστεῖ διἶοος, ἀνδιλ ὡς τε ἢ «δὲ ἀνα κΆξναι, φησὶ, πυ- 

κινὸν νέφος, ἠδ δ΄ ἐπιθεῖναι. σϑτεσιιν ἀνοίξαι γέφος 9. διΐ τίνα πύλίω, 
ἃ ἃἄυσις ἐπιϑ'εὐναλ" τῷ ὄντι γὸ ἀἔἱ ὡραΐ τινές εἰσιν Ἂ οἷς ἐσιπο- 

λὺ ἃ χαλροὶ τετο γν μένοι τὸ νεΡελ Σ ἐρανον,, εὖτε μή. διδοα- 

σι δὲ αὐταῖς ἃ ὁνομα., τὴ μδ. “Εὐνομία : ἀπὸ τῷ ἐτιβάλλον- 

τος τῆς διανεμήσεως " Ἴη. δὲς Δίχη; απὸ τὸ διτὲ δέχα χωείζειν 

ἀπ᾽ οἰ Νλήλων τὰς διαφῬερομένας" τῇ δὲ, ᾿Εμρήνη, ἀπὸ τῷ διὰ Ἀόγϑ, 

καὶ ἐ δὶ ὅλων διαχοίνεοχ ποιεῖν " ἐκώλεν. γὺ δ λόγον εἰρήγίω: 
ὃ 5 πόλεμος κ᾽ ἀπὸ τὸ πολλὲς ΟνΝλύναι. ὅτως" ὠνόμως αι ἢ ἀπὸ 

δ παλάμαις σσέυδεν τεραγίνεοῦς ΤὟ ἐγαντίῳν. 

; ΠΕΡῚ ὨΡΙΕΏΣ. 

ΦᾺ Ριεὺς, ΚἈονέαν ἔχων γιωαῖχα, ἄπαις ἐτύγχανε. ποτὲ ἐ γὲν 
'Ζεὺυς ῷ ΓΙοσειδὼν. κα ᾿Απόγγλιων τῷ ᾽Ωριε τότῳ ἐπεξενω- 

ϑησαν" ᾧ ὃς βὰν ϑύσας. αὐτὸς ὑπεδέξατο. οἱ Ὑ ἐφασαν αἷ- 
τεῖν ὃ ἐὰν βύλοιτο᾽ ὡς δὲ παῖδα οὐτῴ . ἐνέονη ἡτήσαο, οἱ τρεῖς 
τῇ τὸ σφαγῆῦτος βοος βύρσῃ ὀξύρησαν . ὦ ὁξ οὐτὼὸν ὁ ᾿Ωείων 
ἐγλύετο, χληϑεὶς ὅτως, ὡς ἐκ ΥΜ ὅρων τεχ είς ὅϑεν ᾧ τρίτα. 
ἐν τῶῦῶτον καλεὶ Δυχόφρων. 

ΠΕΡῚ ᾿ΩΡΕΙΘΤΥΙΑΣ. 

( ΡΥ Ἔρεχ ϑέως ϑυγαάτηρ᾽ ἣν δε ᾿Αττιχῆς ἑρπάσας ὃ 
Βορέας ἤγαγεν εἰς Θς «ἰκίω, χκαχσε σιωελϑων, ἕ ΕΆκΕ Ζή- 

τίω κὶ Κάλα)», Κλεοπάτραν 5᾽. Χωονήδ τε καὶ Χϑονίαν. μὰ; ταὺ- 
αχ, ὡς Σιμωνίδης ὦ Ναυμαχίᾳ. Χοιείλος δὲ ἑρπαοϑεῖσάν Φησὶ 
τίω Ὥρεέϑυιαν ἀνθ ἐχλέγασαν. ὑσὸ τοῖς τηγαἰς 15 Κηφιοδὅ. ὁ 
δὲ Ἡραγόφας ον τοὺς Μεγαεικχοὶς . τὸν τίω ᾿Ωρεέϑυταν ἰρτσάσα»- 
τὰ Βορέαν. ὕὑιον Στρυμόνος τῇ φησὶν . Ε' τὸν ἄνεμον» ὧκ τὰ 1- 
λιοτὴ ποτα μ ᾿Αττιχῇ. “Βορέας 5 ὅτος βασιλεὺς δὶ ἣν Θράκης», ἄρ- 
παξ ᾿Αττικᾷ τύτι γυναίῳ βασιλικὴ, εἰ καὶ ὁ μῦθος διὰ τίω ὁμω- 
γυμίαν, οἀπανας τας τὴς γὴς τὸν ἄνθρωπον ὀξηνέμωσε. καθὰ ᾧ 
᾿Αἰδωνευς βατιίλευς μὴ) ἢ] ἦν. ως οἱ ἀκριβέστεροί φατιν 9 Ἠτεέρε 
τῆς ον Μολοττοὴς, Ὥρος ὃν καὶ [ειοίϑυς ἦλϑε, κὶ Θησεὺς 9 διὰ 

σὴν Περσεφόνίω" ἀχλὰ δὴ ὦ ὁ Ἡρακ Ἀγ» διὰ τον Κέρβερον, κύνα 
σονλὲ αξιον. ὅμως 3, ὦ ἐκεῖνος ὁ ᾿Αἰδωνεὺς δι᾿ ὁμοιότητα κλή- 
σεως, εἰς ὁ “Αδίω μεταλαμβαχνεται. Φ εἰς τὸν ὑσὸ γὼ τοὺς 
μυθογράφοις μετατίθεται ΤΙλέτωνα.. Ἑρμείας 5᾽ ὁ ΠΝ 

ᾶ- 
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ξασιλικίω παῖδα τίω ᾿Ωρεέθυιαν ἈΣ χρημῦδ ὥσονοες ὠσθῆναι 
ἰνέμῳ Βοῤρᾷ . 14) τότῳ τῷ τρόπω λεχϑῆναι ἑρπατϑῖνα αὐτί 
αὖδοὸ τὸ Βοῤῥὰ. 

ΠῈΡῚ ἙΟΥ͂ ΞΩΡΙΌΝΟΣ: 

() ὼων, ἥρως" ὁ ὁκ τὰ ἐρῆσαλ τὲς 9 δες οὖ τῇ ξὐρσῃ τὸ βοὸς 
τὰ σφαγέντος ὑπὸ τὰ Ὥρι ομέω:, Ὁ δέ Ἴυ.τ5, σο τὸ Οι- 

φέως τὸ Θυθὼν (ασιλέως ἐπὶ “ φιλοξενίᾳ Ὁ θεῶν. ὡς ὦ τῷ 
«ρα ᾿Ωρμέως δὐρητα. δυόμενος Ὕ ὅτος ὁ ᾿Ωρίων. "ῷ ὧν ϑηρολε- 
τὴς χιιυηγἔτης ἄραςος. ᾧ ἐπὶ ἀνδρείᾳ τε καὶ χώνλει περιξ όητος5 
ἤράοϑ᾽η τὴς ᾿Αρτέμιδος. εἴτα ἢ Ὅεος ὀργη ει εἶστα ̓  αἰνῆκε σχορπίο» 
χατ᾿ «ὐτῦ" γα κρυυϑ εἰς ὅτος. ἀπέθανε" μὰ δὲ τὴν ἐποῦίωσιν αἶσι- 
τροθεσίᾳ τοὶς )δυνήπορσι τετί μηταμ. διῦ δὲ "ιν ὦ τῷ ἐρανῶ, ὡς οἱ 
μῦϑοι λέγεσι » μί; τὸ σχορπίε, ἄφρον. μέγις ον ᾧ λὰμ. Ὡρότοι- 
τὺν ὁμώνυμον τῷ ἥρωϊ. τὸ 5, ̓ Ωρίωνος "ξίφ φο: ὁ Διομήδης εἶχεν 
ἔπειτα 5. Ἥφαιςος ΤΙΠηλὲ τῦτο ἐχαρίσατο; ΤΙρλέυς δὲ ᾿Αχμλ- 
λεΣ" ὁκ δ᾽ ᾿Αχινλέως 5 τῦτο Νεοπτόλεμος ἐδέξατο. ἀΐλον δὲ 
ἀΐλως «ἰδὲ τὸ ᾿Ὡριωγός φασιν ὕτω: Ὑρμεὺς ὁ Σ ΤΠοσεεδῶνος χα) 
᾿ΑἈκυόνης μιὰς Ψ "Δτλαντος ϑεγωτέρον ὠκεῖ μὴ ὦ Τανάγρᾳ 
τὴς Βοιωτίας" Φιλοξενώτα τος δὲ ὧν. ὑπεδέξατό ποτὲ τὰς Θεύς. 
Ζεὺς δὲ ᾧ ΙΠοσωδὼν . "καὶ Ἑρμῆς ἐπὶ ξενω Θέντες ἀυτῷ 5. Γἃ φιλο: 
φροσύνίον σοδε εἐξάμδυοι » παρήνεσαν αἰτεῖν ὃ. τι ἂν βύλοιτο. δ᾽ 
δὲ ἄτεκνος ὦν. ἡτήσατο παλδα. λαξόντες δὲ οἱ ϑεοι τίω τὰ ἷε- 
βϑργηϑέντος οἰυτοὺς βοῦς βύρσαν . ἀτεσιπέρμηναν εἰς ἀντία). χα 
ἐχέλδυσαν κρύψαι ΧΥ γίω » 14) μῇ,) δέχα μῆνας ἀγεκένζ" ὧν 
διελϑόγτων . ἐγένετο ᾿ ᾿Ωείων,. ὅτως ὀνομασϑεὶς, δια τὸ ὑρῆσοι 
ὥσπερ τὸς δ εὕς" ἔπειτα κατ᾽ ἐυφημισμον, ᾿Ωσήων.. σὺ); “κυνηγῶν 
δὲ ὅτος ᾿Αρτέμεδι, ἐπεῖχ εἰρησν αὐτὴν βιάσανσζ. ὀργιοδ ἶσα, δὲ ἡ 
ὅεος 7) ἀνέδωκεν ὧκ τῆς γῆς σκορπίον" ὃ; αὐτὸν πλήξας κατὰ 
τὸν εἰσιτράγαλον . ἀπέκτεινε. Ζεὺς δὲ συμπασήσας . κατηστέρω- 
σεν ἀυτόν. 

ΠΕΡῚ ὭΤΟΥ ΚΑ͵ΑΤ' -ἘΦΙΑΛΤΟΥ. 

Ο Τος, καὶ Ἐφιάλτης. υἱοὶ ᾿Δλωέως ᾧ ᾿Ιφιμεδείας . κατοὸ δέ 
“π΄ τινας. Μολμόνης., ὅσεν καὶ Μολιονίδαι ὠνομάσθησαν. ὅτοι καὶ 

ἐνιαυτὺν ἠύξανον ; κατὰ μὰ τὸ μῆχος, πῆχυν ἔνα Ὁ δὲ τὸ πλά- 
τος. ασπιϑαμίω μίαν. ἐγένοντο δὲ ἀρὰ Θετταλίαν. οἱ δὲ περὶ 
τία Θράκίω., τὴν φύσιν τύραννοι, ᾧ ὑζρισταὶ, ᾧ ὑπερήφανοι . 

ΚΙΚΚ χα 
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τ χϑὴ τοσὅτον ἐφύβεισαν 5 ὥς. βελέυσαρς ἀἰντὰρῳ! Ἰοὺὴς ἐρανίοις. 

Θεοῖς. τίω ὃν "Οοταν τὰ ΓΑϑῳ ἐξυλεύσαντο, ἐπιλλει να 5. ὦ δ᾽ 
αὐτῶν ἰγελθεῖν. εἰς τὸν ἔρανον. ἡ δὲ. Ὄσσα. ᾧ ὁ ᾿Αϑὼς » δύο 
ὁρη εἰσὶ «'δὲ τα Θράκίω. ᾿Άρης δὲ νοήσας τίω ἐπίνοιαν αὐτῶν, 
“Ὡρῶτος ἐπῆλθε κατ᾽ ἀυτῶν" εἴτα ἡττηθέντα παρ᾿ αὐ) τῶν 9 "δ: 
σαν αὐτὸν ο» Χαλκοχεράμῳ . ἤγν8ν». ἀγγείῳ ».Οἱὴν πίϑῳ. ἄνλοι᾽ 
δέ φασι δεσιμωτιρίω σεῤῥῷ Κυαγίοις.. λέγοντες ὑῤσμοπίοῦι κέρα- 
μον; δὲς σμϑ δυρχϑρὺς ἀλύτα τε καὶ δυσαντήτυ.. οἱ δὲ πόλιν Κα- 
εἴας. φασὶ δ Κέρα μον. Χάλχεον οἷον δοκῦσαν- " τροπιχῶς͵ λεχ- 
εὐ τὸν διὰ τὸ στεῤῥον τῦτο τῷ. σχήματος: ἔνθα φασὶ δέδεοϑεαι 

᾿Αρίω τρισκαιδέκατον μῆνα ν. ἕως Ἤερίζοια καὶ ΨΜ ᾿Αλωε δῶν 
μητριμαν δυτιμενῶς τοὺς. «σρογ όνοις ἐχϑσα, ὀξήγγεῖλε. τῷ Ἑρμεῦ.. 

δ᾽ αι αφιζόμδυος τῇ Ἢρ" ἐχλεψε. Σ "Αρίω όϑεν φυγῶν ἧκεν. 
εἰς ̓ Νέξον: ὁ ὃν Ζεὺς ὁργ ἰοδ᾽ εἰς. Ω κερωνον ἐπαφεὲς:. ἐκεράυνω- 
σεν. ἀυτὸς κα ἀπώλοντο. ἣν δὲ “ξότερον. κἶδα' τὴς κεραυνώσεω: ΝΗ 
ἰὼν χρητιριο: δοθεις τῇ μητρὶ αὐτῶν, ὅτι διαὶ τίω) υὐσερηφανίαν 
οὑτῶν κεραυνωδήσονται "- ἕτερος δὲ μῦὗϑυ: Φησὶ τὰς μὲν ᾿Αλωεί- 
δας ὧν τῷ χιμηγετεῖν» ἐλάφῳ μεταξὺ ἀυτῶν ἐλϑύσης ». τορόεσ-- 
αι ὡς ἐπ᾽ ἀυτίω το δοράτια » Καὶ τῆς μὲν ἀποτυχεῖν; αἰλλή- 
λὲς -Ὁ. γον . ὑποῖα ὦ ἀνδλαᾳ. ἐγένοντο. ᾧ ὅτ δ ανεῖν" διότι 
μδὺ τὸν ἴΑρεος δεσμὸν κανλυπερηφανόυσἀμῆυοι; τίω "ραν ὧ᾽ 'Δρ- 
τεμι» ἰβιάζοντο. τὸν δὲ "Αρίω. ὑπ᾿ ἀυτὼν δεθῆνα!, φησιν ὁ μὺ- 
θος, διο7 ἀυτὸς ἐνεῶλε. τὸν τὰ Κινύρα ὑμὸν "Αδωνιν ἀυτοὺὴς ὑπ᾿ 
᾿Αφροδέτης α΄ῬῬατεθένται., καὶ ὦ τῷ Διβάνῳ. ὃ ᾿Αρκβίας 9ηρο- 
λεχτῆντα. ἰστέον δὲ ᾧ τῶτο, ὡς «Ὁ τισι μεμύϑ δυται, δ]. οἱ 
περὶ. Ὥτον Ὡ ̓Εφιζλτίω ἐνγεατεῖς ὄντες ». ἐννεαόργυιοι ἦσαν χὰ 
τὸ μῆκος, Ἀν δὲ τὸ πλάτος ἐννεαπήχεις. ἐκεῖθεν 5. φγοχωρὲν- 
τες εἰς: αὔξησιν ν ἐπ᾿ ἔτος χατχ μἣὺ τὸ μῆκος, πῆχυν ἔνα, ἐπε-. 
δίδοντο" κ᾿ δὲ τὸ πλάτος, βάϑος τριαταλωκιαῖον. 

-ς 

ΤΠ ως ρον. Σ- 



ΝΟΩΙ ἈΙΕΟΚἭΉΜΑΤΟΒΞΣΠΙ 

ΠεἸ]ο δεμάϊο ἀι Ῥαάονα. 

 Νεμάο. νϑάμπτο ρεῖ Ια ες εἰ Ἐονιπομθ... οὐ Αρργοναζίοῦα ἀεΐ 
, ῬθΒΌ]ΠΙοο. Κανίος ἢ. Νιαιαὶ “αἰ 1,αὁ. ποὶ Τιὶθέο- ᾿ητἰτοϊαῖο 

Ιοηΐἷα..). ἐπ ΟΥότο. ΜΠ... οπ ν᾽ εἶεν. οος᾽ αἰσιπα: σοηῖζο ἰἃ ϑαηῖα Ἐδάσ᾽ 
(λίγο σα, 6 Ραγπηθηΐα. ρεῦ αἰοίζατο ἀεἱ ϑερσγοίαγῖο ΝΟΙΌΟ ., ἢἸθηῖα σοη- 
ττο. ΡΥΪΠΟΙρΡΙ . 6 δαοπὶ οοἰξαπι)., σοποδάϊαπλο [ἰσθηΖα ἃ δεδαίαπο (Οοἰοιϊὶ 
διαιηραῖοῦ ἐξ [πος 4... οἢ6. ροίῃ εἴδξγε ἰϊαιηραῖο., οἤξεγναημάο 6}} οἵ- 
ΟἸΠῚ [ἢ ΠΊΔΓΕΥΙΩ 41] ϑῖδηρε., ε ῥγείεπταπήο ἰ (Ὁ11τὸ ΟρΡΙῈ 4|6 Ῥυδ- 
ΒΠΙΟπῈ ΓΙΙΡγοσῖθ 41 ΝεμεζΖία, 6 ἐϊ Ῥαίονα. 

ΠΡ 1126: Ἑεῦτ. 1718. 

( Ῥιεῖγο Βαγραγίσο ΕἸΗ, 
( Ἐταηςείοο. Μοσγοῆηὶ χϑο (ἂν... Ῥγος, Εἰς 
( Οἰτοίαπιο ανιπιαηὶ Εἰς. 

Βεσιπγαῖο ἴῃ. Γδγο ἃ (ατῖθ. 399... ἃἱ Νυμπ). 1442. 

Ταυϊ ες ΜΜανοῤείηὶ δέργ.. 

Αὐὶ 13. ΜαγζΖο. 1779. Εὰ ποΐαϊο 11: Ῥγινιερίο. 

Βεηρήοριο; ΜηἝοςοςο: Ρχίοῦ. Ατέμαϊθ. 
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Ἑ Βερσιὰ Ῥαγιπεπῆ.. ὧς ε Ψεπείὰ 5. Μαζγοὶ 
ΒΙΒ]ΙοῖΠπεοις ἀερτιοπηρία 

ἘΣ 1 ΣΙ: 

ἸΟΗΑΝΝΕΘ5 ΒΑΡΤΙΦΤΑ ΟΘΑΞΘΡΑΚ 

ΓΑ ΝΘΘΕ, Ὲ. ΨΊΕΕΟΙΘΣΟΝ 
Κρὴς Τα ονηρείοημηι οσίθηνλθ Ῥανβθη ., Ἀθρία 5. πδὸ μοη Θ᾽ πε εα- 

γήαι, δοοθέσημ Τοη Δ ηθη μηι. 9 Ἀσρίρ Βογοϊέμθηβε., Ηαρφηΐθηβε. 
ὑρ(αίθηξς.. Οοτηρθηβες ΜΜσηδοηιίεμμς ,) Μεγ θη 
Οὐογτοη θη {ΠΣ 9 ΝΕΡΟ ἡ: απ 5 Αἀγοσάζος ορισηε., Ια 

[ιίρηβς (5... “ρσαάοιηνήαγαπε δοοίμε. 

ΤΌΜΙ, ΕΘΝ. 

ΑΝΝΟ ΜΡΌΟΘΟΟΘΟΆΕΧΧΧΙ, 

ΜΕΝΈΕΈΤ υὐο 

ΤΥΡΙ5 ΕἸ ϑΌμΜΡτιῦ9 ἘΚΑΤΚΟΜ ΟὈΙΕΤΙ 

ρει χιος ωοηαίΐα ρῥγοψέση!.. διιρογίογηι 1106η124. 40 Ῥρυλίορέο. 
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ΠΙΑΤΕΙΒᾺΑ 
Ὧε ψμη(ἀαιη Οοαϊοίδης ΟΥΦοῖς Ἰζεπεῖθ δ. Μίαγοὶ Β1- 

ῥὑἠοιῥεοθ 5 τὰ φμδης υαγία Ορη(ομί ἡμης ΡΥ ΜΗ) 
ἐγηΐα ἴπ ἰποθηὴ} ῥγοϊδομηῦ ; Ὅ' ἐφ γηηίάαηα ῥγωεῖ- 
ρῖς Ῥαίφοργαρῥία ΟὙος (' Γαρίμ οσρίήδης, 

ὐάφοια ᾿ἰωνιῶς ἙΔΙΓΙΟΩΣΙ . ας τηϑϊζοταπι νεζεγαΐη Α υξξοταπὰ 
τπθ ΠΟΥ] τι ἔεγναν τ, ΔΟσυΓΑ τ Πιαπὶ ΜΜίΔοΆΓΠ ΟΠ Γγ!Ος ρἢα 
Ῥοδωνιάς ἀείογιρτιοπεια ροίϊξροπεπάασπι ςοηΐα  πλὰς., ἤθη {0]8 τἰ- 
ΔΠ1 ΠΠΉΠ τα πε Τανίταῦ:., Τδα παυ τὶς 4118. Πα σταν ΠΠΠΠῚ]5.. 

: ἱΠ᾽ΡῸ ΠΠ οαυΠις. Ηοο Θηϊπ Οριῖς ἰπσεπι ΡῈ δ]]σαη παξέδηις ποῃ 
αὐΐρεχ!ῖ., δ ἴῃ Ὅηϊοο ἀπηΐζαχαῖ ὈΪνῚ Ματοὶ Ἑοάϊςε {πρεγοῆϊε ογθάϊτωγ., ἃς 
᾿τυρεπάδπι ἘΔΌΤΙΟΙΣ. Ὁπιη!υϊηα 08 8460 ῬΓΙΟτα πὶ {οΥ] ργογα ΠῚ, οἵ ὃς ροίζεγὸ- 
ΤᾺΠῚ 5 Αἱ ὅε εο ἢε ἴβπα4ο αυϊάθπη δυάδίνογδηϊ, ἀρ εηγίαπι Ργογίας εβιρίξ, 
πες δυὰς υἱααε Ἰπποῖυϊτ, ΠΠῚ εχ (Ὅ1ο 5. Ματγοὶ (οάϊουπὶ Οταοόγυτῃ (αἴὰ- 
ἴορο, υδἱ πὸς ταητυτη Ῥ. 242. ἱπάϊοατυπιὶ εἰξ᾿, ἴπ πος αὐαττὶ ὅς ἀδοῖπηὶ ἤ- 
(ΟἹ ΠὈγοὺ πιὰ εχαγαῖὸ., 401 ἰδ᾽άεπὶ ἤυΐηπεγο ΟΟΘΌΓΙΙ. ποΐδεις εἰς 
ἐκ ἐἰϊυον γῆς αμξέον!θτες ρ᾽ὀγαχμθ.). (Ἰἴλὸ ὉΥΏἢ]8 ) ὀλύσγρτα ἐδ. ἘΧΡΕογΙτὶ Ἰρὶ- 
ἴὰγ ΨΌΪαΙ., ὑταπα ἔοττε εχ ἀΠΊΡ}1ΠΠπιὰ 118 Οὐγοονεαεῤία,, ἃ υᾶτα Ἐρτερὶῖς 
ἐφητεητίαγαπι εχ Ορί!Π}15 ἐγ ρτου! ας. ἀο! 1 δαταγαπὶ Ηδίςα]ς σοπτεχιαπι. 
Δ οαρὶία 24 (ΔΙ ΕΠ, 1Π ΤΙΓΟΠῸΠῚ ΡτΑΓΙΔΠῚ.., ῬΔῸΟΪ5.. αι ΤΕ ΠῚ Ὡν απ, 
ἸΠΠαΐᾳαε. ἀυέϊοταπι ἀϊσεπαϊ φϑηὰς τεάοίεηϊ, τείςξεῖς, θάεγὲ ὁρεζα ρτε- 
τυ ἔοτες, ἀθρεγάϊτογαπι ἢ ΓΟΥΠῚ ΠΟΠΊΘη... 6] διίατη αρπηεηζαπι,, νοὶ 
ἐοτατη 40] οχίϊδης., ναγῖα ἰδέ! οη65 Θγὰΐ ροϊδξης,, Οὐ 4υ!άἀεπι ατγθητ!ῇ- 
πιὰ οσυγὰ ΓΙ ΠΔΠΊ Πηρυ ας Οπιηΐ πὶ 4] {ἀρετίαης (Οοάϊουπι., ραρσίπα οχς 
ουῇα, (ἰΠδης., οὐπὶ ἴῃ ἤοο ἀερίοταπάο δοπαγιπὶ {Π{τεγΆ τα ΠῚ παι ὰρ᾽ ὁ 
Εχ 400 ῥβ001 δαϊποάυπι ἀπιίίαυ! δυξίογες εγηεγίεγιητ., οπιηὶ δας ταΡα ]]ς, 
Δαπωτγείσεσε., ὅς ργθϊ ἢ ἢ] πγὰς 1145 τε! 4 185 ἃς (5) ἐ1ὰ ἔγασυπα ἂν] 
ΠΟΙ σοσα ἀεθεδίηας. 

Τη ἤδς δυζεπ γεοθηῇοηδ, ἠδ ἃΓ]ήἃ δς 16}118. ᾿Ιϑόξοσὶ πιο ΟΠ] Δι ὈΓΕΙΓΕΕ 
ὩΟΒΠΏΠΑ ἱπτεγίεγαϊτηυς., αὐᾶ 4υϊάείη ἐνοὶν ὲἑ ἔογιαῖο πο Ὁπηηΐπο ρώ- 
ἩΠΟδΙτ, Ας ρτῖπηο 40] 4Ἔπὶ 6ἃ Οπληΐα Οσουγγαηῖ, 0 αὐ ΜρΑΓΙΪ ΟΠτγ- 
ΤΟσΕρὨΑ]1 νἱταῦι.. ὅς ορεγὰ βὐϊζα ἂς ἱπβήϊτα Γρεξζαης, ὃς δά Π|Πὰς οἴα- 
ἴεπΠ|. ἐθ6 ηὐυὰ ἀἰδιραηῖ τὶ ἀοέϊ!, [4116 ηἤδτη ΡΕΓΕηθηῖ - ἀθἸηάδ᾽ πηι ]- 
ταγο πὶ ἱπεάϊτάγιπι Γ,105}11 Γεο] πα] ΠῚ τἰτ}}, ὃκ ᾶγρα δαγαπι ϑρεοί- 
ΠΠΪΠᾶ 5). ἃς ΡΓΩΙΣαΠ Πὰς ἰδητοητὶς οχ 1115 ἃ Μαςαγίο ἐχοῖγρτ., ὅς 
ΠΌΠΟ ΡεΙπιαπὶ εὐϊῖα ; μοίϊ πώς, εἰπεηάατίοηες ἴῃ ῬΠοΙΙ ΒΙΒΙΙ οτος; 

1.01, Δ οαρυΐ 
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σαρυΐ ΟἿΧ; ργβίογεα ΟΒΘΤΙΟΪ:., Εἰεραπε τ} ΒΘΟΡΕ ες, Τεοϊυηδτϊοηυτα 
1ποαϊ ἀγυ η1 ᾿εἴτα!, ῬΥΙΠΊα ὅς υἱεὐτηα ινεῖδα,, -6 Μδεεϊ τομῇ. ὃς ἹΜδγοίδηο ( ο- 
ἀϊοίδυς ; ἐρτέρὶα ἀτός ἀρ 1} πὰ 1Πᾶτὰπὶ ἱγαστηεηία, ὃς -ἐχιτηΐα ἃς Τ{0- 
σταῖς ἀΐσηῳ ϑδεηϊεητία οχ Πἰΐοα ᾿εοϊαπγαϊ! οὶ θυς 80 εοάδθτη Μϑοϑγῖο 
ἀείογιρῖα., δὲ Ὥυης -Ῥγϊ πη ΡΌΘΙΙΟΙ υτὶς ἰβέϊα., 8ς ποιεῖς ἰητεῖς 
ἀυτα, [δὰ 115 ἔογτυ 5 ὅς τυπη τΌΔΓΙς., δἴρετίς πότος : πη ἀυᾶ: ἱπτε- 
σῷ εὐυίάεμη -ἀἩἘγο ΠΜῺ1 δορηηϊας Οτγαζίοπες . σῆς Ῥεϊπιυσπι ΕΧ ὑΠ0 
Βιθ!οίπεςς Ἐσρία Ῥατγιπεηῆς (οάϊοθ., ἴδς οοοδίοης δία, ιοὐτὰ 11 {- 
ἅεπὶ ποίξγὶς ποίας ΣηΤΟΓ Θχίοσι δδηάα) Ὥδϑιϊς., ἴῃ το πὶ νι ϊοαῖα. 86- 
αὐυυητυῦ Οπμηΐα εα αὺᾳς ρεγίίπεης δὰ Ῥσοοορὶ! αΖϑὶ σε εδεγγ  ΠῊΣ 50- 
ΡΝ ἃς ἰδογα ϑογιρσυγα ΤΠτογργει5., 400 ῥγϑζερίογε υἵως εἰξ (Ποτ!- 
Οἱ. ὙἸΕΆΙ 5. ὃς [ογῖρῖα ἐαϊτα ἂς ἱηθαϊῖα . «φυογυτη πυτα ναὶ ἹΡΙ͂ Ἐὰ- 
ὑσίοῖο Ἰρηοῖυπι , 1η 5. Ματγοὶ ΒΙδΙ:οἴοοα ἀξ! τείς!τ : ἀεϊηάθ. α]υίάεπὶ 
Ῥγοςορὶ! αΑΖοὶ Εἰεραπε πα Ὁγαΐῖο, ὃς Ἰρίᾳ Ἑαδτγίςϊο ἱρῃοία, [πῃ ἰδυάεπι 
Αηδίταί: Τ[ππρογαΐοῦὶς., πῆς Ρυὶ πηι ἃ ποδὶς εχ ὑπὸ ὉΟοά, 5. Ματγοὶ εἀϊ- 
ἴα Τυπὶ ΠΟΙΩΪ 5 ὮΙ ἘΟΥΙ οἷς ὅς οὐἰτῖς!β5., ᾳαδῖος. Ρεγεργίηδηῖι τγαρεῖτι Ἔχοὶ- 
ἄογα ροζυεταητςς αὑῷ αὐϊάεπι Ὅταῖίο ν απ ὃς τὸς “σείϊας ἉΩ Δ ΤΠ] 'ταϊτα 
1Πα γαῖ, ὃς ἀε εὸ τηυΐία ὩΟδὶ5 ἐγαάϊτ, οὐδὲ αἰϊας {εηρεῦ ἰρηήοτγαν ες . 
Ῥοίϊζεα γϑρϑγίθς αυἱά 8 οοἰεβεγγί πιο ΠΟ Τοίερῃιϊ ἰοσο., υδὶ᾽ ἐε (το 85]- 
ἴωγ, αυΐαὰς ἃ ποῖτο Μδοδσιο ἀείογι ρτυς εἷξ., {εητ επάυπη ποῦὶς ν]άθ8- 
ἴὰγ ; ἀεϊηάς αυφάλαι ἐς Νίςερῃογο (πυπηθο., ὅς υπᾶτη εχ ἢΠ} 05 ερ το- 
᾿ς 1 ,δοοπϊοὶς : αυσάδιη ἐκ (Πετηδπο Ῥαισίδγομα (οηπαητ Ποροἱ Ἰτᾶπο ς 
ΕΧοεῦρῖα 6 νδὺὶὴς «νεχκδότοις 1η Ἐνδηρε!α (ΘΠλΠδηταΓ 5 : αυδάδπὶ ἐδ 
Οτεέροῦο Ουργὶο Ῥαίγιασοπα Ὁοη δητ ποροίτθη0 . ὃς “46 1105 Ὠεο]4- 
τηδτ]οηθυς5 ἱρῇ Ἑδθγιοῖο ἡρηοτῖς: ἀεῖπάε ἐρεοίτηθη Ὁοπἰξαπεῖηὶ Μαπαῆης 
ἔαδυϊα Ἀπιδηθηῇς ἐδ Αασἰταηάτὶ ὃς (δ! Πτποα δπιοῦὶ ας... οὐ) 5 (δυ]α νεῖ 
Τρία πούπεπ Ἐδδγιοίυπι,, ΗἩσυδίΐαπη, αἰϊοίηυς. οππμθ5 ΡῬΓΟΓία5 ἰαῖυεγαῖ: 
ΠΟηΠμΪΐ ἦε εογρίο- Ῥδομγίηεγα., ὅς αυοίάαμη {ΠΠ1ι5 ςἐχός ὑφωνσὸς 'Δηῖεα 
Ἰηδάϊζος.. 

Ιῃ βὰς Ὀ Δετῖδα ἰφαυϊτυγ ἐρτερίαπι Ἀποηνπι Α τε οἶα: 46 Α τε οἰ πηὶς., 
ὃς ἀξ. 115 Ῥτγαίεγι! πὶ 40] Ὁ Εἰορϑηγλογίδυς {ογϊρεοσγίθας υἱσγραπίυῦ., Ὁρα- 
Γου!απὶ ᾿πίοτὶρταπι ᾿Ασακισμοι δ χογίων 'ὭΘΠΟ ῬτΓΠπὰπι ἴᾳος ἀοπαίμπ : 
ἀεῖπάε αυϑάδηη 6 ποηημ!!ς -ορυΐτσυ!ς Ἡεγοάϊαηο τγιδυτὶ5 ἴῃ. γαϊο- 
80 (οαϊουπη 5. Ματγοὶ ; ἀπυπη ρας, Παΐξεπυς ᾿πεάϊτυπι., λιν μοναχᾶ 
Χαάρωαχος περὶ ἢ εν πχοῖς ςίχοις παϑῶν. ΕΧ εὐυςἀοτη ορυΐςυϊο υοά Ἕ αὔτι- 

οἷσι ἰατυαϊτ, πεορ φαφήζων μέξων ; ἀεῖπάς Ἠετγοά πὶ [166] Πὰς περὶ σαίχων 
αὐ: λέξεως, ὃς 4]1ὰ5 εὐυΐάεπι σα οθογγί τοὶ Η το! δη1 τγαξζατυς ἢὰς. υἱαυς 
Ἰποαϊίζυς. περὶ κημοάσων.» ἴῃ αυο ἐργερία ἔγαριηθηῖα (ΙΕΟΟΠΔΓΠῚ]. αὐυέϊο- 
τὶς ἘΔΌΓΙΟΙΟ ἱρηοῖ!, Ἑυτὶριαϊς,, Ατοδ]!οςὮϊ.. Απδογεοητὶ5., Ῥίηαγι, 
1ῦγεϊ., ΔΙεοιηδηὶς ἄχος, 

Ῥοίϊεα ἰέβες. δοουγατ! ΠπΊᾶτη ΤεσθηΠΟΠΕΠῚ ΔΙ ΓΕΓΙ 5. ΧΙ ΠῚ (Ποὐ!οἷς 
ἹΜαγοίδηϊ., ου)ὰς ὩΠα τπηθῆσὶο. ἴῃ (ἰδταίορο εὐϊτος ἀεϊηάς Ὁ ΘΙ ΕθΟΓΓΙ ΠῚ: 

1Π1ις ὨΙοηγ ΠΣ; Τ᾽ τγαςὶς Α τὶς ΕταπιπιαΓΙ αν» ΜΗ Γραμματικῆ γ ἴΟ[165 
ἃ νοῖεγιυς ἰδιιήδία,, ἃς ἃ Ἑαδδείοϊο ἴῃ ΒΙθΠ;οτῆεοα τας Θάϊτο 9 ςοἰ [το 
ουπη ἥος ορτίπιο (οάϊτε,, οσυὐαὰς ορε πιο τὶς 1π ἰοςὶς ἐπιεπάστογ ὅς {ὰρρίε- 
ἴὰγ Τεχνικὸν {Π᾿ππἃΔ οἰαίοὶ ὃς δητίυ τη! ἰογιρτογὶς Ὁρὰβ; ἀεῖπάς Εεχ- 

ςετρίβ 
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σεγρία 6Χ ἈΠΟΠΥΠΙΙ τγαξταῖι περὶ αὖγα περλαπωμενων,, 40] Ὠοηνῆο ΤΗτγα- 
ΟἹ ΜηπΊετῖτο {γιρυτας. εἴς. δοαυΐτυγ᾽ ας} {ΠΠΠπλὰς ὅς [εέξα. ἀἸρη τ ἤπιας Ῥοτ- 
ῬὮΥΤΙΙ 7. Τατα πλ1 115 ῬΒΠΟΙΟΡΗΙ ὃς Οὐἴτῖοὶ., Πἰδὲγ, περὶ τροσφδίας, παπς 
ΡΓΠΠΠΠῚ ἃ ποῦὶς οὐ ΝοτΙς εχ μος (οαϊςς βάϊΐτυς, 

δυδ)εέξα ἔμπε΄ ΟΒίξυνδτίοπες. ἀ6. ργϑοὶριι5 Ραϊ οσγαρηία. αγαςος οαρὶ- 
τίδυς., Ἰδίᾳαε. σγὰν]ΠΠΠ}} ΘογαπΊ ἔεγα ογχηΐαπι., 401 ἐδ: Πὰς πιατογία {οτὶ- 
Ρίεγυηξ,,. ΕΥΓΌΓΕς ἱπα!σδηζαῦ., σοπέμχαπίυγ, , ἃς ἐργασία: ΟἹ]. Μομτείδα- 
(ΟΠ ἀ6΄ Πᾶς ϑοϊεητία Ορὰς. πον!5. δοςοῇϊοηϊδιδ: δυσθίαγ... [ὰ Πἰς πτυ!τα 
Ῥεγπεητα δή ἀοοδηζαιπι ὅς. {ρΙτιτασι ἀριά νεζογος υἱθϊη "805 
ΘΕΠίαπ. στγάνοη., 4] ΔηΓΑ.ΪΓ5. 115. ὈΠΊΠΙΡΙΙ5, ἀρροπεδαίωγ {Ὑ11α δὶς. 
4055 ὈΓΟΡΓΙΙΠῚ πο] Παδόγεης : δι ἐρίτταπὶ τηεάϊατη 4] ἴῃ πιαϊτὶς εἰ- 
ἐπ οπίδις. ἱπτεγίεγεραζυγ - αὐ ΖΈοΙσαπι ἀϊραπιπια. : (4 Η αἰρίτατίοηΐς ἢ- 
ΒημπΠΊ., αυοά΄.. Δηῖ6 Ἰηνεηΐαδ᾽ [ΠΓ6Γἃ5 δἰριγαῖας., τοηυϊδυς σοηίοπαπεϊθιις 
Δἀαησοῦαπτ δητα] ΠἼπηὶ Οτῶςὶ ; δά. νεῖὰς αἱρβαθείυμι Θταουπι, Πἰτογαίς 
46 1 60 ἀεβοίεητϊες.. ὅζ 410. πιοέο᾽ {ὰρρίεῖαο : 844 νεϊεγοπὶ οσίποργα- 
ῬΠΙαΠΙ,, ὅς. Ῥγοηυποϊατίοπεπι δ᾽ ὑποέεοχν,, ὃς δά ὑφὲν, ἀὰο ἤρπα (τὶ- 
τίοα' ἃ: νοίογιδυς ΟἸΑΙΙΠΊΔΙΙΟΙΪς Δα ΠΙδιτα., δέ ἃ ποίτῖς εἰἰϊτογίδυς ὅς ἴγ- 
Ρορυδρηΐς οἵη Ἱα᾽, ὃς δά 414 ἤσπὰ Οτιτίςα,, ἐξ αυϊδὺς οδίτοῦ. αἰ ραταῖατ ; 
«ὦ. δοσεηζασπη , ρ᾽ γιταυπι. ὅς αἰ πέ οπαπι δο. (δα ΕἸ οπαμα. δητίαυϊ- 
ζαῖοπι, ἀρυὰ ΟἸσοος Πδς ποῃ ὅζ 1 ατίηος. ἰοησο τηδ]ογεα., αυαπι νὰ]- 
δο οχἠπίτηαίαν. ; δή τοΐαπα. νεΐεγῃτα Ἰητογραηρεπάϊ ταϊϊοποηι., ἃς δά 
οὗἶο" Τρ άπἸπέξ! οπθ5. 40. 11{ἀθηγ. υἱσγραζας., τεῆς. Νίσαποτο. Αἰδχαμάτὶ- 
ΠΟ 5. ου] 5 ἐργερίυπη ἔγαριηεητιπὶ Ὦἰς ργοΐθστυῦ - δά σμρ ον οΠαταῦῖο- 
ΤΕΠ1... ποίεγο᾽ ΠηΆ1}|ΕΠ|᾽.. ὅς ἃ »ηαωίομίο ΡΙαπα αἰνογίατα,, αυο νεΐοτες Οτα- 
(ο5 ὅς 1 ατῖποβ υἱός. [ΠΠ Ὠϊς ἀδοίαγατυῦ :. αὐ᾿ [ἰτοτας. μηολαίος. ὃς δὰ 
Ταπροδθαγάϊοας 9 αυεπηἀπηο πὶ ᾿πΊΠΊΕΓΙτΟ. νοςσαηταν : αὐ ποΐᾶς πυπηθτα- 
]ες συτῆνας ὅς πιξπυίζι]ας... 4.5 ΑὙὐδδίοο ΠΟ ἀϊσυπτατ,, ὃς απτίυ ΠΊ πη 
δε. ᾿παϊοαπίυγ; δή ἰυπαῖαθ., αυδάγαϊζας, τῃοπιδοϊοας, τάγὰς ἃς ἱπίο!τας.,. 
ΔΠΕΙΠΟΠΠΠΊα5., ἃς ΙΧ Ποῖδβ., ᾿ἰτογαγαπιὶ ΟΥ̓ ΟΔΓΙΠῚ (ΟΥΠΊΔΟ .. 

Ῥοῖεα τεέρεῦϊος ἰαῦρα δρθοϊτηΐηα ὅς Ἐχοεῦρια Παξίθηυσ Ἰηδα τα Ἔχ εργε- 
8115; νδυίοσυπι νεΐοταπι (ὙἸΓ]σοτυπ.,) υὐ ὈΙοπιεάϊΐς ΑἸεχαπάγιηϊ, αδοτ- 
Ρ11 ΟΠαστοδοίοὶ... ϑιεέρῆαηὶ.., Μεϊαπιροάϊς.,. Ηε]Ιοάοτὶ ὅτε. 5. Πο ἰς. ἱπ' 
Τϊοπυπ! ΤΉγας]5. Τέχνύυ Γρωμμασκήγ᾽. ἸΦΘτΌΪας. δά] ἀϊπτας 2. [π΄ φυϊδας 
ἤσο (οὐοῖς 652. 5: 0114 οὐΠῚ 115. σοΟΠτῸΪ  ΠΊμ5., 40 α ἴῃ εὐπιάδηῃ Πίοην- 
ἤυπη᾿ Ρ᾽επίοτα ὅζ οπιθπάδτ!οτα Οσουγγαπτ ἴῃ (οάϊοςα Μαγοίδηο 489. [πῃ 
ὨΠσΘ. δυῖεπΊ ἘΧΟΟΓΡΙΙ5. τηυ]τα οδίεγνδιιοπθ. ἀρ ΠΠπια ἀεὶ Οτγαμιηπατίςα.. 
ἀα ατἴθ: Οσιτῖοα᾽ νΕΥΕΓῸΠῚ 9 ὅς. 6. αυδτθοῦ ΡταοΙΡΪ5. 115: ρατιϊδας.», 40:5 
ἴμᾳης αὐ διορδωπιχὸν, σὺ. ἐγαγνωςικον, «9. ἐϊξηγηκχον., καὶ! 9. κρλακῆν.. 86- 

ηὐυσηίυτ΄ ἀπογαπι ἦ6΄ Βαγθαγιίηιο ὅς δοίοβοϊίπλο ΗΠ δε] γαπι".. φυογυτη ἃ 
[απηπιο. Ν' Αἱς Κεηᾳτῖο δἀϊτογυπι νέγι9. διέζογ..,. {0 Πἰσες Ἡεγοάίαμας.. ὰς 
υἱαυς Ἰρποτγαδαῖυτ., ναγία εξ] ΟΠ 5. ὅς ΘΠ ΘΠ Δ[10Π68.: ἀεπάς αὐϑάδηι 6Χ 
ἈΠτε 5. Π01115. 1Ππε{|5τ15: Ἐχοογρῖα 46 Τταροραϊα, ἐς ΕἸερία,, ὃς οδίτεγ. ἀα 
Αρ!αϊα Μεήϊοο Βγίδητείηο. οι} ἘΑΡΤΙΟΙΟ ἰσποῖὰς ἔωϊτ, ὅζ συ)υ5 Ροεπνδ- 
τὶς ΕἸεσίας! δρεοηπεη ἴῃ. αδεατη ἵότα ἀῤάϊπιις ; ἠδ ϑρήνοις ; Τυγίας9. ἐδ 
ἀσοφητίδυς ; ἀς ΕΠπαρίοπϊς : ἀε ργίπηα οπχηϊυπο Ἑαϊτίοπθ. Ἡ οπιρείςοτγαπι. 

ἊΣ ὩΣ ΡΟοΟ-- 
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Ῥοειπηδίυπι ἃ. ΡΙΠίζγαζο συγαῖα,, αὶ ἴῃ. Νοία ἀδάϊπιις. γϑοθηΠπσηθῖη ἐαο-- 
τὰ Ἐρτερ]οΥυΠῚ ὅ.. ατεὶ (οάϊοιπη.. ἴῃ. φαοῦυπι ὑπὸ Ργαίςγε τη δυξγος 
ἡπίμηγ ἴῃ [ΠΠΙΔάδηι. ϑοῃο]α.,. 4 Ποὶ5 πλοχ εὐεηάα : συγίας αὐδρήδηη. ἀε: 
ΨΕΙΕΡῚ Δἱρῃαθεῖο αταροο. 

εηΐημθε. Οσουγγις πα ϊεαεῖο ταυϊεοταμα γαῤζαζαυτη.., απὸς ἴῃ (οὐϊοὶ-- 
Ρὰ5 Μδγοϊδη]ς ἰατεηῖοβ. ἀεῖοχὶ , αυΐϊαθο ἴῃ 115, ἀεπάεγαγι ἢὰς υἵχαθ οτε-- 
ὠεδαηζυγ. δὺς αἰ Γὸ5. τἰταϊος ρτὸ {ε ἔδγεραης, νὰ] πῆηυς. ἀοουγαῖα 1η (ἃ-- 
Τλϊορο εὐϊτο ἠερηϑι ἔμεγαητ.. [πίεστα ἔμητ Βεβατγιοη5 Νοῖα παης ρτὶ- 
ὙΠ: 6 1τῶ..,. τα ΟΥατθηασν ςοἰ εξ! οηΐ,, ὅς αο Τ ΠΕοΟρὮ ται ΠΟΙ ΟΣ: 
ὨὈϊωροῖτα : (. Ζαηεί ΟΡεγναιίοηες μοξζεπας ᾿βεάνα, υὐ ἃ [ππἐχ πιυ]-- 
τούτη ύφοούυπ. (οέϊσαπι.. 41 ἴῃ Μαγοϊδηδι ΒΊΡΠ οὐ ποοαπὶ ροίξ. 
εὐϊξαπι (ἰαταίοσυπιὶ ἀεἶαις ἔμητ; αὐϑάδηι ἀε ἑβαιοίο 110 5. Μάγοι. Ἐνδη-: 
561} (οάϊςε, αυοά οΟἸἸηι, ΔΕ ΓοργΑρ μη. ἐχείηρίας οὔξ οἐεάεθαῖαγ. Αςοε-- 
ἐς: δρεοιηξῃ ἱβεά 1 δυϊάα ἘτγποΙοσὶοὶ, χαρά, σαπὶ. Π Πὰς 1. Θχῖςο 1811. 
Ἰχρίυς. εὐϊῖο πταΐθ σοί ἴμογεῖ ; δρεοϊ πηθη οὐ] ΠΠῈ ΟρΘΓΙ5. ἐπραττὶ ., 
ᾳυοά ΔΑσπζοῦε!!. ταὶθυταμε εἰξ - γεσεηῇο- ΠΟΙ 1}]}}ὺς (ΠΟάϊοΪς .. εχ ηπο: 
Ἠδίγς ὮΙ! Ππεχίσοη ἰζα εὐϊτυπὶ εἴξ.. δ ποη {ἘροΓ Οοαϊςοὶς. ἸεξἙ 0 ΠΕῈ5 9. 
{ξά. τυ]το (ρίας. ΔΈΏΠΙΡῚ ομπθηάαξίοηος τεργωίεηζαϊο. μεγι πὶ ;, ηποα Ρχ]-- 
τροτυ. ᾿οσαπὶ ἙαΙτοταπὶ ᾿Ιορατίαη. ἀδπιοηΐεγαϊς : ἀεηϊηὰς πιμΐτα δ] 18 
ΤΑΙΠΓΙΟΓᾶ. απ ἤηροα ρετίξα μα! ΟΠ ΓΑΠῚ 50 αὐσοὰς []5 ἀπροῇτα ]οοἷς. 
Σ,εέῖοῦ Ἰηνφηϊεῖ.. 

(οάεχ δυΐζεα 41 Μίδοατι; (Ὠγγίδοερμαϊς Ῥοδωνιὼν σοῃτῖπεῖ,,. ΟΠ αγς- 
ἴςει5. οἶδ. ἐογπηα αὐδπὶ ἀϊσιηζ η 8... ΡΔρΊΠΔΓαΙη 500... 'Π. 56 πλυΓ1]05 -. 
ἸΏ Βὸς, ρΡοΐΒ ραρίπαπι 264. ἀμογαπα- “ΟΠ οτυσα νυ! !οξατα σε! ρα. ἀρρᾶ-- 
τοηῦ. ατγαρφᾷ., πὸῃ δὐυΐοῃ Σιδίπα τπᾶῆὰ Θκαγαταπι. αἴ8. ἀγρυσηῖ Πῶς: 
νεεῦα, αὐ αὐ ΟΥαδι. ξο]. 199. νεογί, ἀρροῇϊζαᾳ. ςοπέρ!οἰσσίυγ. ἸΏ. ααθόδαγηὶ 
ἴοςφο . δὲ] 4ε 5. Βρί γα σίζυῦ: Οὐ 16 εἰξ. συμαῶσω 7. ΝΕ] σημεωσέον, Ι 

Δατίγων. Ἑυτὴ ἀεοϊτῆο. αυδείο. φευϊο {ὶδυεσαης (ἸΑΣΗΠΠ ΩΣ. Γλυσπην ΣΙ... 
αἱ (οὐἴουπι ατγαοοσα ΒΙδΙΙοἴβεοα 5. Ματγεὶ (ὐδίαϊοσυγα ςοηξεςε- 
τιρῖ. ον] ἀε! ἴοςε. υἱτπο 00. ἀδοοριὶ., 1. αυο ἐϊΐεγεε. Ἰεσίτοῦ ΘΠ} ΔΠΗΟ᾽ 
1346... ηπατῖα.- Ἰπα δῖ ]οηα., ἐϊθ ἘΕΒΓΒΔΥΙΣ 26. ἀείοτιρευπλ ἰῆε.: (δά 
Ὧος ἐο Ππ. υοά εἰς ρεγσατηθηυτη 5. ΠῚ ΟΙΉΏΪΔ 4118 οἤαγίασεα ἔμπηξε, 
Δ δἰ Ῥοεεῖηες (σάϊεεμη. 51. ὃς εἸάεπι (οά]οὶ, 401 δα. φυϊηΐυτη δὲ 
ἀεοῖπηαπι ἐς τ ΡΟ ας τείεγεπάιςβ. εἰς... ἄὰο ργωροῆζα. πεγυῆξ ρεγρα- 
πλεη8. ἔρ11ὰ. εχ αἷϊο. (οάϊςε. ἰοῆσα δητᾳυϊογα ἀνοίᾳ... [πἰογιρίας δὐυζεπι. 
εξ : Μακαρές ἹἹερομονίχε,. πὖ Χρυσοκεφώλε, Ῥοδωνιαΐ ; ῬΙΟ 400 ἱεροῦ. 

ΤΏΔΙ]οη . ῬῬοδωνιὰ, ὼ ἀϊεῖί- Ἐυάοοια;, Μ|ΊΟΠ86115. Α ΡΟΌΙΣ. Ἰωνία, ὅζο,, 
υΐαια ὅζ ἴῃ ἢοο εοάεμῃ (οαΐςε Ρ. οὗ. ἱερίτυν Ῥοδωνιί. ΕΤΤΟΥ͂ ΠΟ ὅς 416] 
Ῥα τη ἴῃς πλῸΪΕ15. ν το τη. Π|ΡΓ15. [η46 παῖς. αυοά 1η Ρἰυσί πῖς (ΟΟἀΙΟΙΡὰς. 
ἃς ἴῃ 115 ῬΥΦίεσ ΠΏ: 6] ἀδοῖμηο ΘΧαΡΔΕΙ ἔσῃς φουΐο,, αἱρῇ 114. ἀθριέξζυπι 
ἘΧὨΙΒθδαῖΟΓ.. υἵ᾽ γοῖα. σοη)απέϊυπι ἴῃ ἤπε βαροῦε νἱήξατυγ., αυοά υἵ δυΐς, 
ΕγΑΣΙΟ., ἤσ ὅς ΠΟΒΉ}}}5 ἘΔ οΥθος, ἔδυ! πμτ, δὲ ἀ6. ηὰο ἔΠμς 46ε-. 
Ἡγὰς ἴῃ ποίξτα Ῥαϊσορσταρῃϊα ΟὝτοα. ΠῚῸ (οάθχ ἔαϊτ: πάσῃ ἢΠΠ15 Βεῖα- 
ΥἹΟῺΪΘ5.. ΟἿἹ τΔηζυπὶ Ογθος ἀεροης Πἰτεγῷ, ου]υΐαυς φώς ἸοσίτυΣ 1ά4Ιοστα-. 
ῥα Νοῖίὰ 1. δεῖπα: μυϊς (Ἰοάϊοὶ ργσῆχα: ΕΠ ογος ἐκ. εἰἰυον ς. αρξέονϊόμς ρον. 

φίιθη8:-: 



χιονάαν ΜΙαοανίμην Μομαοδηνι Πδον Β' (ς, Ῥτὸ Βεῆατϊοῃ!ς ) σαν, Τα 
ομίαη!. ἘἸυΐάδεπι ποῖα Οσαθα ἔπ|τ]0 ΡΥΙπΊὰς Ραρσίπο ργώροίτα, ὅς [μ41|-’ 

ΒΔΠῚ Ρταοξήεης,, ἢ δ᾽ Ππυϊαίοα ΠΠ τὶ σοπιρερο τραποαῖα εἰδ 9. αὐ μας (ΟΪΔ! 

τοπιαπεαηΐῖ νοῦρᾶ.. βησοσαρίωνος Καρδίωσκεως σὲ “ἰδ Ἴἐσκκχῳ,. 

Ὠδ Βυ)υίος. Ῥοδωνιας δυξέοτα ἥς Ἑδδγίοϊας ΒΙΌΙΙοτπες. αγας, ΤῸΝ 11 

1. «. ς. 17.Ὀ}-.77 1. ὅς. ἔεη4. ““ Μοδγίας.. ἱποθγταπι 8η {00}: χαν. (ΟΥΊΡ ΤΟΥ 9, 

ῬηϊαάεΙρῃϊς Μείγορο! τα... ἃ ξυά:ο (δέθηας ὁ ἔπε ρεῖς 55. Ῥαῖγαιη σοῃ- 

Ὡδοτεμάϊ., ὅς γρυσὰ Κεφάχαια 6χ ἢ"Π|ς Οχοεγρεηαϊ “ΘΠ ]Π]ρεηαίηθς., ΟΒγγσ’ 

Τοσερμαίυθ. (1) ἀρροϊτυσ.. Ῥυβῖεν αζεηαπι η Θοπεῆπι, (2) 4 πείςϊο ΔΠ᾿ 
ϑάδυς Πιρεγείς, 1 ἔοτῖε πώς ἢ δίθπα 1Π|ὰώ ἴθ Θεπεῆπι Μ5τ1 9: Δι πΠε: 
ἴῃ ΒΙΒΗοιΒεοας αἴαγοα ἐχῆατο ἔαργα., Ρ..736. δηποῖανι,, ςοιπροίυϊτ, ((8- 
τοπαπὶ ἴῃ Μαιπαυπι., εἰν ίἊαπι 1η΄ ἴοπῖος {ΠΠ. λόγος τ1Χ. ἘΧ ἢ15. ΤΟΠΊΙ}5 
ῬΥΪπιὰς.,. λύγος ΧΟΧ,, σοΙΡΙΘΧῸΝ ἡ. ρεγείς η΄. (οάϊςε ΟΥΧΥῚ. Βατοος]α-: 

ΠΟ. Θχαγαῖο ἀππὸ ΟἾΓΙΠΙ 1.345. [πἰοτιδίταῦ : Ἐξήχησις εἰς σοὶ ἈΠ Ματσ- 
ϑιῶον- ἅγιον Ἐυαγγέλιον,, συλεγᾶσα ἢ σιωπεϑέσα, κεφαλαωδῶς παρὸ ( ΠΟΙ’ 

περὶ, υὐ ἀρυ4 Ἐδρθτῖς..) Μακαρία Μηξοπόλίτε Φιλαδελφείας, σῷ ΣΧ ρυσοχες 

φάλε, ἥτις ὦ χρυσὰ κεφάλαια ὠνόμοςαλ,, διοῖ σε ἃ σιμίαν κὶ διαλάμπυσαν «Ὧδ' 

οὐ σοῖς κεφαλαίοις ϑεωρόμεύωκ: ἔννοιαν, ᾧ. διὸ ἢ αὖ συγγραψαμεῦς ἐπίσ' 

ἈΆησιν. .9 

(μαζεγα νἱἀθ΄ ἀρ δυπιδοιπ᾽ ᾿δ᾽άεοι Ἐλδυϊοίατα, αἱ πυ)5 Ῥτγοςθίαιαπα' 
δὰ (οτηπιοηζατῖος ἱπ 5. Μαίμπααπι ῥγοίεσε. υὐ ὅς ροίξ Αἰ]ατιυ 
αὐνοτίας (τεγρίζοπ: Ρ.. 68:2. εὐαίάεμπι Ῥτοωπηϊθπι αὐ (Ομππηεπτατῖοβ 1π 
Ἐναηρεί!υπι 5. Πιατα. Οὐαπὶ αὐτάεπι ΔΊΔσατΙ! ΟὨγγ οςθρῃ αἱ! (ἰτεηᾶπλ' 
ἴῃ Ιυὐςᾶπη.... ἤνε ἱπ᾿ ἴθοὰ Ευξαχ, φαϊδὺς. ρεπιῖηα ποη Ππαρεῖ 5. Νῖαϊ- 
τῇαυς, ἴῃ χχιν. ἀϊνταπι ΠἰΌγοσ', (3.) ατάσθ Ἰάδο τπαρη ΠΑ ἸΡμΆθεῖ η0- 
ΤαϊηῈ 0 δυέξξοτε. πυπηουραΐαιη., εχίξατα ἢ (οάϊοε Βάγοοοῖϑηο ΟἸΧΙ. πος 
πεῖ Ιάοη Ἐλθτῖοϊας Ρ. 775. (4) Ρταίεγοα οδίεγναδηθ,, [π΄ Βυ)υΐςε, ΟΡΕΓῚ5 
Ἡπεΐπε. Μαπυδίεπε Θτατηπητίοαπι" ἰΔιάαγὶ..,. ὅς ρίαγος ἕο] ΧΙΝ. θ- 
ἴδ. Μαπαείες: Ογαιηπιατίςος, υς Μαηυεῖεπὶ Μοίοποραίυπι δὲ ΜΔ ΠΏ ΘΙ επὶ 
(ἸΒενίοιογαπι., αυούαπι" ἔδγε  τορογίυς. ποίϊγαπε, Ν]Ιασατίυμι ν ἸΧης. Ἐ8- 

Ὀσῖοῖο- ὩοΒ᾽ 4:5: ργο θα} 6: νἹἀεγυτο 
Ὀς εοήθηι ΝΜδοδρῖο, ὃς ἐξ οφξζεσὶς. εὰς σῥέγίδυς., ρίαγα ντά8 αρυ εὐ- 

ἄοπὶ 101 0 Ὁ Ὁ δῆς, ΠΡ 3.793... οι 778. δ ΤΡ ΧΟ ἸΠΟ ΟΣ φ σὲ τροῦ 407 “Ὲ 
ΘΟ πιοηλοῦδε. οὐ υίάθηι Ῥγδοατίοποπι δήνεσίως. Βατραγογωπι. Ἰπσυγία5., α1185: 

οχίϊδι 
-".--5.-.....5-.....-..«Σ.-.»...».»ὕ......Χ......-΄ὕβ....-..ϑ 1... ..χ..... ὦὄὔἢὦ Ω πα 

(1) δῖς Απιουΐεϑ α {πάϊο ςοΙ]  ξεπἀϊ Ιοσο8 σΟπὶ αμη86 8 {δητθοΓ ΔΓ 6 [ΔΤ], ἙἘςεϊεί- 
αἰἴτῖςῖβ.,) ρυδίλαϊἝφιε (οτῖ ριοτίδυς εχ ζεγρζαγυπι, γ δΙέλιοσο ΔἸ τ εἰ. ΑΥὐ τόδηῆν ἘΔΌΤΙΟΙυ 5 ΒΊΌΤο - 
τες, Οτας. ΤῊΝ]. ρ. .γγη. εχὶ Πίπῖας ΟΒγγίοοερθα!. ποηλεπ ποῦ τη ἃ ἴυάϊο χρυσᾶ κε-" 
ᾧ ἀλομα ςοἸΠροπάϊ ᾿πάιτατη ,. σι 4πὶ, φοητ}} τ} “4{{  σπι πη αἱ τογα σι Οὐὐαοοτυ 7) υἱ 7οδι.- 
μΐ5 ᾧς ιγίοςε ρἢ 811.) αἰτίας ᾿ δπηΐϑ (δεγίοςερδα!;! ΕοΙοσο,. ἀξ 4φυὸ ν]άε Ἑλύυτίς. τ Χ. 

497,5. ΜΑτιΠαΣ « Πγγίοςσερ 1811 ὅς, ςομλ θα πε ἔμεγῖτ: φαϊθυς δἀἀθ ὅς ΜιςΠΆε1επὶ (Πιγίοςε- 
ΡΠ] 7; 4 410 ἀΠπὸ 1327. ἜΧίςτρτυβ ἐς οὐ, ΤΠ ΧΧΧΙΙΪ, 5. Μαιοὶ ,) ἀξ αυο νῖάς (4- 

ἕαορυπι ΜΙ δδιούυπι Οὐχ έο ἢ ρ. ἔθ: 
(2) Οδνεὰν ἴω ὈΠΗϊεγεδεϊσπο, ἀεὶ δοτιρτοτίθυς ἘςοΙο Πα Πἰεῖς ἐπφοιτᾶ ατϑεῖβ ρ. 12. Εά. σ8: 

ὅν, Α. τό99. “ἀΐεις ἤδης ΕΣροίιεϊόπεια ἰπ Οἰεπεῆπι ἰὼ ἀυ05 τοπιὸν αἱ νΊ ὍΤΕ γ. ὁκ ρει οτςε πὶ 41 
ἄεη) Φ οἰπηιορουΐαπη,.» ροἤεγιογθηη νεῖο Ῥδιγί το Π48 ποπήηαῖαιη Ε΄. ' δὲ 

(3) δε η]ςες Ἰηλερε! ἀξαν ᾿ἀΐνἴὰ εἰς Πδτοθ) ἀπος (ἀπτ' ΑἹρΒαθοτ Πτεγὰ ; αν ἀρραϊεδῖ γ,. 15: 
αι Μαςϑείας., ( τί ἕω τ εἴἶδ αἷρῆα ὅς οτῆσφα, ᾿ Ἂς 

(4) Εχῆας φυοανο δε ἴπ βροῃοενεςα Ταὐεϊπόη ; ἃς αυο’ ν᾽ ἀε, ἀο ἘΠ αν τὴ πμ]ύ(ςε Βὲ 

διυοτθεοα Ὠοάιουπι Οταςσογαιπ (γι οἰοσο μηδ, κῦδὲ ᾿ 



ό ΤΡΟΊΑΙ ἘΠῚῸῸ Τὰ. Αἱ 

ἐπίϊας ὅταςς δὲ Τ,ατῖπα. ᾿η. σγσοογαπι ἘΘΟΠΟΙΌσΙΟ Ρ. 817. Ἑά;. Θοατὶ, 
ϑογ ΟΠ Επλ. ἢ) ἐχαἰτατΟπαην. ναοῖς, (εὰ Θχιγεπια ρᾶγῖθ τη 0 Π1 5. ἀροώ 
Οτετίεγυμα. ἐς Ετυςο: Ρ. 1280... δ. 145. ε]υίάθτα. τγεάεοῖπη. Η ΟΠΆ1ἸΑ5 (τ) 
1 γαγὶᾶς. εἰν ταῖες., [ἢ (ατάϊΠ4115. (οϊαπηπα ΒΙΒΙ]οτθεοα. ἰογναῖας, ἀ6. 
4υἶδας. νἱθε. ΑἸΙατῖυπι.. αυὶ Δὐνετίας. (τεγρῆτζοη, Ρ: ὅ68:.. ε85.: Πρ᾿Ὶ Πα πὶ 
τερθηξεῖ, ἢθ. υἱ αἷτ Ρ. 682... ἴλη) νἱτὶ ᾿ποπυσηθηῖα ἰαἴεδηζ.. 

(ἰαξιηΐγυς. Ομάϊπας. ἀξ. δογιριογίδυς Ἐςοϊοἢαίεϊοῖς Τ᾽, ΤΠΠ.. ςο]. ὅοϑ.. 
ποίοίγε {ὸ γεῖυν.. δπ. Ἰάθτη }|6- ἢ ας. Μδοδγίας. Ηϊετοιποπαοῆας΄.. οὑ-- 
7.5. (ὐο!εέξιοπῖς (ὐδηοηυπι.., ἔδει. ἘΧροπεϊοηὶς ἱπ (ἰἀποπες. Αροϊοϊοτγαπί 
ἃς (ἸΟποΙ Ἰοσιπα.. ἴθ. Αηρ]ῖα {ἐγναῖα 5 σαραϊ τοάς ἰαάας [60 ΑἸϊδεῖας ἴῃ: 
Τ]ΑτγΡα. ἀξ. ϑυπιεοημπι. ἔοτὶρτῖς. Ρ.. 35.. 4ἱ ὅς. ἐδηλ.5. δοουγᾶταπι 4]- 
ὄεηγ. (δὰ Ὀγενθηι., υὐ 1. ἀππι- ΟἿ νεγίαγεγαγ., Ἰερ τε. (6 τείδσε ῃ {π0- 
ΟΡέγῈ ἀ6. (ὐθῃς!]ο. ΕἸογεατιπο. δάνεγίῃς. (τεγρῆτςοη.. Ρ.. όδο. Ἑυπιάεπι: 
εἴἴϊς ΤΏ] ψεγιῇα}}ς. νἰάσευς. 

(ανευς. ἴα. ΠΗ έγεδείοης. ἐς. δογιρίογιδις. ἘποΙ οΠαίἸοὶς ἸΠοεγῖον φἴατὶς 
Ῥ. 12. ΠΟΙΥΙ ΜδραΥ πεὸ ὡῖαϊοπὶ.. ΠΕΟ. ΓΕ. σείζαβ: ΟἹ]. δήΠ τα. {1}1- 
δέπτα. Ἱπάδσαγε. ροτυϊῆςε (ς αβῆγπιατ., εὐπηαμς. ΡΒ δάἀε!ρῃϊα  Ατςπ!ερὶ- 
Τζοραπὶ ἂς. νεζυίτα ὅς. "Πππτὶ, ἐλ π}}}18. οὐπαπάμπι εἴα. ἐϊοῖτ΄, ΡοίῈ Α Πἀτίαπι 
δάνεγίας, Οτευρῇτοη, (2) Ρ. όδ8ο. (δ ποη. δυάες -εὐτα. Πάταεγθ. εὐμηέεηὶ 
οὐπ Μίδοαγιο ΡΠ] Δ ΕἸ ρΙθηΠ  Ἐρ!ίζορο., 401 4ηπὸ (ΙἾΥΠΕΙ 1554. 7οΔη- 
ὩΣ (ὐδπίδουζεπο [πηρογάτοσὶ", ποὺ παργαρτὶ 1, ΤΝ. 37. Ρ. 859... στ ἀϊιο- 
δὰις. 4115. ργορθϑίϊζας δ. οοπηγηθπάήαζιβ. ἔμ1τ. δά. ῬαιϊτΙατοπαζαπι. ( οηξεαπε!- 
ΠΟΡΟΝΈΔμυπῚ., 40] ταπιεη ῬΏΙΠ]οΙΠεο ἀεϊδίαθ: ἔμ - ἀθ αυο φυϊάδθπη" πα] π09 
ἀυδιίας. Ἑδρυϊοῖας Τ. ΨΝ]].. Ρ. 777. 4υἱ. μος. αυδηυνῖὶς ποη ρίδπθ.., υἵ 
αἰτ, σεγίυμη., ὙΟΡῚ τΑΠΊΘΠ Θα, Πι ἢ πτυτα Ῥγοβχείαῦ... (δηπιίγης. Θυαάήϊ πὰς 
ὧε δογιρτογίδυς. Εςο ΠΑ 1ς5. Τι ΠΠ-. 0. 6ο7..} 16. ας: πηογῖῖο:. ἐχρ ας 
ΟρΡΙΠΙοπθηλ [ολπηΐδ. ΜΉῊΠ:., 41 ἴῃ. Ῥτοϊεσοιλβῃ.. Ρ..103.. οἱ. τ: ἅς ρ.. 
58. (70]. 2. αὐ’ Ἑασϊτίοπεπι, Νονὶ. Τεάπχεπεὶ... φυδηι᾿ ἀπο. 1707. Οχο- 
ἩΠ ῥγοάϊτα. 1υ7πιο. ΟΠ γ Οσερ μα πὶ: Δηπο’ 995. Βογαπῖε,., ναὶ" (οσὶρῃῆςε... : 
αἴθε, οχ Πάς. Μ5. (οάϊοὶς Οχοπίεηῆς ΟΕν!. ἷπ: αυο ἱπεῖξ Πρῆι5 (αἴε-. 
Πϑὲ 1ἢ.5.. ΜΔ Πα ΠῚ Ρᾶγσ. ὈΓΪΠΊᾶ.. αλλ: ΔηΠΟ 995... νοὶ 40 ̓ Ιρίο αὐδίογα, 
νΕ]: ἃ. ΠΡΣΑΡΊΟ. {ςτιρίαπι. ἀτδιΐγατυῦ : {δ . δ τποηυϊτ (Οἷς, ]σοθὰς [)Π- 
ΓΙῸς ος. 18. Ῥτοϊερσοίπεη,. αὐ Ἑσ!τΙῚοποη ἘΡΗϊοϊάγαα. 5. Ἰσηδε, ἤς 
᾿ρίᾳ (αἴθηα. ἴῃ 5. Μαιπαυπι Ραγβ. ρυιπια: 1 δος. Ἰρίο. (οέϊςο- ἥπῖτα 
ποζαῖῃ Πηθηῇς ΓεσοΠΊ ΡΥ] 5: 416: 22.. ΔΠΠΟ 6853. ἔεγία. αυᾶτγία... δος. οἴ, 
ἀεπιρεῖς ἀπηὶς “οὐδ. 4105 ΟΥ̓́ΦΟΙ: 40 οὐθε σοπάϊζο δά (ῃγήζυμη: παΐζυτη 
ὨΘΠΟΡΑΠΙ . Δηηο. ΟἾΓΙΠΙ. 1345. [ἀόπὶ. Οὐαϊπα5: Ποταπι ΜΙ Δοατιῦπι νἱχ 
δηῖο ἐπουϊαμη: ΧἼΠ]. νἱχ ε. ρυταῖ .. εὐμίαὰξ ἃπη0. 1290. -Οἰγοζοτ. σ0}10- 

οι οαῦ ; αμειηδλάπηοεαπη: ἔετε [,εο. ΑΠΙατ] 5. ἴῃ. Ὠαῖγιρᾳ. ἀ6. ϑγπιθοπυϊῃ [οτ]- 
τὶς 

(1) πατυπιες ἩοαΠ!αγυτα. εἰέμ!ο9. τερετίεθ-. ἀρυά, Βαδτις, Βι  ίοειες, τας: Το ΜΈ, ρ, 
11. 429. 71,132. 734. «35: 436. 337. ὅς. εγιό. δὲ. Ἔ. ΕΧῚ ρὲ ςγ. Ρ..8ς..87: 89 9. 97, 97. 
οὅ. τοῦ. τοῖς ὅξ 129. ἀς. Τ ΕΣ. Ὁ... 2.97: ΣΕ 
(1) ΑἩδιίας Ρ, 68ο. υἱδὶ ἀς ΟΒιγίοςερμαίογαπι ξέπες ς, ἰϑυᾷαῖαν δι. 8. ΟἿ, 1ς- (Δ τ᾽ ἐπ ἴῃ 

Οτίεοϊς (με ίαπο Τὶ {Πρ 37). ““Εταγ Πὰς ἔδην}}8 τλὶ πἰ τ δ. πον 7 ὅς ἰδ φᾷ ροσείεθεις ΠΆ « 
διτῖς εξ Μαςατίας ΟΒιγίοςς ρίια1ι5.γ. Ρα1Π ἀςίρῃιεη 5. Ατοδίεριίςορας)γ αυἱ ἐστίρτις. ἔμ. εἰς - 
δισο ἢ ατ}9 ὅς ἀοξς! ΠῚ πλὶς. φάτ {11 α(τγίτε αν ἔσοογαϊ, γ5 



Ὁ ΌΛΝ ΤΣ ΚΕΡῚ ΒΌΎΌΑι. ᾿ 
Ῥτῖς εὐπὶ τηράϊυπι ςΟΠοςανέγας ἰητες Τ πεοάοταπι -Βαϊπλσπδι., αυἱ δας 
ΠῸ 1200. ἔοστειρίιε.. δὲ ἱπτεῦ ἸΝΝΊσερῃοσγατη (ἘΠ πυπ,. 46 ΠῈ δΔῆΠη0 1.3 20ς 
«Αγ {6 ̓ςογῖυσι “εἰἙ ; Ὡὰπὶ ὅς εχ ἢος Ουάϊηυς ᾿εὐπὶ τεέσεητῖὶς ὀρρὶἀο 
φεῖδτὶς (απ ἀγρυϊτ. αὐοά ἐς ξεῆο Θειβοάοχίαᾳς δ δητίᾳυὶς Ὥθῃ βηΐῖο, 
ὃς πον ἀρυά Ὅταορος ἰη{τἰτατι ἢ 5. ΠΟΙ απὶ οοπιροίμετις. 

Μδοαγίυς δεν οσθρῃαί ας ἴῃ ῬῬοδωνιᾷ, ἔο!, 231. τούς, δάἀυοὶς Ἐχοετρία 
ς οατηι 85, αὐ Θεοτρίυς Ῥασῆγπιεγες ἐδ ν]ζα ἔχμα, καϑ᾿ ἑαυ, ςοπ- 
{οτὶρίς : Ῥαξῃγηγεγες Δυτοπὶ οἶτοα ᾿δηῆυπιὶ 1242. Πᾶῖὰς εξ, δὲ Η!ἶἴο- 
τίλιν ἔωΔπη ρτγοάυχὶς υἵαυς «ὦ ΧΧΝῚ, ἀπηυϊη Τπιρεῦὶὶ Αηἀτγθηϊοὶ Ῥᾷ- 
Ἰποϊορὶ {επίοῦὶς.. ἰά εἰ, δά δηηπυπὶ ΟὨΓΠΕΙ τ308. ΗΠ ]ης νόγο ςοτῖο 
“οποία! ᾿Ὥοη ρΡοῆει ΜΜδοαγιαπὶ δῆηὺ 1308. ῬοΙτογ  ογοπὶ εἴα ̓  πδῖπ ουπὶ 
Ῥαςγτηεγες ζαγηϊηα 1|| ἀδ νῖτὰ μα ςοηίοτ!ρίεγιτ δηῖε. ίμαπιὶ Ἡ ᾿το- 
τίδιη ψ ἴῃ αυὰ 1,. Χ. ς. τά. ὅς τ5. αὐυοίααπι 6χ {Π|Π|5 νετίας ἢεχαπηο- 
γος ἰαυάατ., ἢεγὶ ροτυϊες., ὧὐ ΜαρἼρατίυς ῬοίΈ οοιηροῆίζα αυϊάεπι Π|ἃ 
οαγἷη8., ἰεὰ απτὲ ςοηίοτγίρτγαιι ᾿ε)αίάετι ῬΑο γηιοτὶς ΓΙ οτίαπι οὐϊετις. 
5εἀ ἰάεπι Νδοαγι 5 0]. 202. νεγί, ργοΐίεγτε Ἐχοεγρῖα ὃχ Ὀρεγιθὰς εοῦ- 
δὶὶ ΟΥρτεῖῖ, 401 ροίξεα τηοηδίξιοο Ὠαδίτα απιρῖο., Οτερογίας νοςαίως 
εἰ, δ ἅππηο 1289. Ῥαϊγιατοπαταπι δϑάϊςατε ἕως οοδόξας, δὲ οοιηροίω!ς 
Οταΐίομες ἱπ Μ|οδδείεπι Ν 111. Ῥαϊᾳξοίορσυδι ἵεηϊογεπι., ὅς ἰῇ Πὰς Ά- 
τὰ Απάτγοηϊουπι Ῥαϊαοϊορσυτὰ ἐξηϊοῦεπυη., 4] ῬΑΙΓῚ ἔψο {ποςείπτ ἀηηο 
1282. ὃς Δλῆηο 1326. ἀϊ6 ΝΑ) 19. ἱπηρογία πη ἀδάϊοαγ ἔμ ςοδέξως - 
6χ Ὠϊίςε βυζεηὶ Οτατιοπίθας Μασαγίις ἐχοογρῖας ἤδθεῖ {εξηϊδητίᾶς. 

ΓΙ. 16 Ουΐϊεα 1η Ὅτσιεητε ΒΥ Δηο. Τὶ 1. Ὁ. 872. δὲ .3873. ποίξεαπε 
ΜΜαςατιυπὶ θη εὐπηάειη εἴα ρυΐαᾶῖ ἂς εὐπὶ ῬὮΠΔά ΘΙ ρΏ ας ΝΜ] οΙΓορ ταταν, 
ΩΣ 4ηη0 1347. δάξυϊς ϑγηοάο, ἴῃ η48ἃ [οδηπες ( αἰθοὰς ΑΡτεπὺς Ῥαςγαγοῆᾳ 
αχαυξιογαῖος ἕωϊτς. αυοὰ τοσοῦ Ῥαίαπγα Ρίδοιτς πο νεγεῖ,, αυΐαὰδ 
ΔΏΠΟ 1351. ἴεας Ἰη ϑγηοαο (8{Π8Ὶ Ῥαϊγιαγοῃα.. ἴῃ αυἃ Βατγίδδιημς, δὲ 
ἈΑοϊπάγηυς Ῥτοίοτγιρτι ἔσηξ . Ῥαϊαπηϊταταπηαας ἀοριηατὶ σοηβτγιηᾶῖο ἢιὉ- 
ἔοτιρῇς ,. 5 μηδοπολίτης Φιλαδελφείας ὑπέραμος. καὶ ἐξαρχὸς πάσης Λυδίας, 

χοαὶ καϑολικὸς κρίσης Φἴδ Ῥωμωων Μακάριος, αυϊαὺς ἀεηΐᾳυς 0 1358. 

Ῥοίϊαυλπι (ἸΔ|ΠΠ|Ππὰς Ῥατγασοῆατα ςεἤτε.. σὰπι ἀσοθι5 41115.) {ΟἸΠ|ςσεῖ ΝΊςο- 
ἰαο (ἰδδαίαο., δὲ Ῥῃιοῖπεο., [πηρεγάΐοσι ργοροπίως εἰς, αἴ δ᾽ Τ|Ὁ 
Ῥατγίαγοα ἠεοίατγαγείαγ.. αἷς αὐτεπιὶ [ὸ Οὐΐεη., ᾳφυρά πλγοῦ, ΟΥδεϊ πο πὰ 
1Π|απὶ ἀε ὕτυςε, 4 ]οδηης Οτεγίεγο βαἀϊταπὶ,, {τἰθυῖϊς,, ἀυπὴ σομῖγα ΟΠΊηΪᾶ 
114 ορεγὰ, αὐ ἔωργα τηῤπιοζαν πῆς. ηυ 486 ταηᾳ υΔΠ| ο) θη δυέ! οὔς 
τεσεηΐεης Α []ατ]Ὸς., Ἑαυτιοῖυς, ὥανους., ὃς Ουδϊῶυς., ΑΙ ΓΟΓΙὰς εἴα αἰςῖς Μ4- 
ΟΔΓΙ . φορποϊηξητο ὉΒγυίοοερΠ}}, δ. Ἰρήπις Ῥμηδάειρμία Ατοβιεέριίςο- 
ῬῚ . ἵεα ρύίογτε Μοδτίο τεσεητὶογὶς : ΠΔΠὶ. ἐπα ἰα Οὐϊέη εχ ἴνεοης 
ΔΙΙατῖο ἴῃ Ἐχεγοῖτ. δάνοτί, (γεγρίτςτοη. Ρ. ὅ82.., εχ ΡΒΙΠΔητῆτορ : ὯΙ {ογὶ- 
Ῥε5. ΠοπΠΏΏΠ]ὰ ὨΪς πιυτυδῖως ἔμεγαῖ,, ηυδ [0 πιϑρηο ἴῃ Ἐνδηρείίυτα. [- 
5 Αἱρῃαδεῖο ἰηίεγωϊσ : δἵαυὶ ΡΒΙΙαπιτορεηυς ΝΙοορἤοτο Οτεροῖᾷ 
δα} 15 ἔτ. δά 4υεπὶ (Ὁ ΠΠσες Οτέρογα δίης Ἐρίίζοία ἐχίξαης.. δογίρτα 
Ῥόοῦτο 11Π15 ἽΠΟΣ τεσοηΐες νἱγ γιά! τὰ 5 γ [π΄ 45 ῥτγαΐεγι! πὶ ἀτίεηάθη- 
ἦὰ νεηϊσης ἰαηηδίςα Οαγηηΐπα ἐπ ὀγατίοπεης [ρἰοῤγαίονι απο Παρ Υγα- 
ἐογῖς 6 ΤΙ ῥοοάονο ναῖγες ““εχαυο; ᾿π40}Ὁ Ιἀδτ ἰα Οὐυϊεη.. αἰ οἸτηὰς . πὶ 
ΜΜδημεῖς Ῥαϊσοίοβο ἱπιρεγαπῖς υἱχ ας, δἰαυθ [αρου!ξτοπα αἰπο: ; δάξοσυε 

᾿ Δ Π0 



ὃ 91. ΤΙ ΆΓΡ1Β ᾿Α. 

8ΠΠῸ 1417. ΜδσΑΣ ῬΠΙΔἀεΙρΙοηῆς δεγηηοπος ἀπ άθο ἢ ΤΏΔῊΠ ΘΧχαγαῖὶ 
εχίξαπτ 1η (οά. (ΟἹ 5]|1η. νἹ1. ἱτεπια 8 ἀπὰς ἴῃ ἀυοάδοιη Ογάϊπος. αυὶπ 
δεδα 1π 5. ΜΜΙςμδείεπι. ἱπ Οοά. ΟΧΧΧΥΤΙ. .» ὉΠ ΉΝὶ: 

. υ δά (. 1ε Ουϊεπη νετρα ἱέρογιτ. 15 δῖτο τη Ἰγδί τυ . 1, εοπϑην 
ἈΠατίυπι., 41 ἴῃ Ἐχεγοϊτατιοηϊδας δάνογίας Οτεγρσιζοη. Πογυπιςο τπδιηΐ- 
εγαῦ Ἰαμηἱσογαπι. (αγπηϊηπι 5 4υ]Ρὺ5 ΜδΟΑΡΙ ΟΠ ΓγΓΟς ρἢ8}} Ὡῖας ἢ- 
Ο116 ἀϊρποίοι ροῆττ: οὐτὰ πἰπς ραῖθας οὑπὶ Μδηιθ!: Ραϊαοίοσο Τρετξι- 
τεπὶ 1ΠῸ, δάξοαυξ δππὸ 1417. νἱκηθ, ὧξ Πἰπο ὁοποΙά 1 Ο].18 Οαΐδπ ;. 
ἀμ δΙταητεπη ταπιθη ἴῃ (ὰα :Αἴγῖθα ἐε 5 υπγεσηπηιν ἰογρεῖς., [πὶ ῬΥοπμη-" 
οἰαἴδ ἐς σου] αυὸ βογαεγίτ.. αὐ δαπὶ Ἰπέεν Τ ποοάογυμ ΒΑ ΠΙΟΠΕΘΠῚ9 
4111 ἃἅπη0 1200. ἔογρῆε., ὅς ἱπτεῦ ΝΙοθρποόγαπι. (ἀἰ ΠΠταπα.. τ 4αθπι πη 
1320. οΟἸΑΓΌ 6 σομίζας . πηεάϊαπιὶ ΠΟΙ Θοανεσῖς . Ατνετο 1 εο ΑἸΙΆτΙας 
18. {ὰ]ς. φδἀνετίας (γευρῆτοη, Ἐ χεγοϊτατοηΐδυς Ρ. 684. πας - Ιδιῃθίςα 
(τη ]ηδ. που Μδοαγῖο ΠΥ γίοςερμαϊο. οὐ ἀϊοὶς (]. 16 Οὐυΐεη,.. ἔεὰ Μεῖ- 
τῆαο (Πεγίοοθρμαϊο τυὶδαεγατ : ἧς εηἰπὶ Ἰἰοαυΐταῦ: “Μαῖτῆδὶ (Πεψίοςες: 
ῬἤΑΙ1 (ἀγηλ]η [απ δῖοα Ἰἰοσαητυῦ 1π ΟΥΑΙ ΟῚ {δΡῸΪοἢγαϊεπὶ Ν]Δη 6119. 
Τηιρθγαζοτῖς 46 Ὑ εοήοτο ἔγαιγε. Τίεπι σαύμηϊηα δΙΠα : ἴῃ αυογυπιὶ π0- 
υοαὰς Ὠαθεηταγ ν᾽σίητὶ αυδίαοῦ οἰεπγεηῖα Πτεγάγαμη., ἀἴσηα αα Εἴ 81} 
1ῃ: ΘΓ ΔΙ ΟΓ ΠΥ ᾿Δυγδας. ρογίοπρηῖ,, 

Ζιφ χϑεὶς πατροῖς ἔκλαγξε βομβωδὴ «ὅφον. 

εἰ: ᾿Ἃ βροχίσων δ᾽ ὁ φύλαξ Θηροζυγοχκαῤιμέσωπος. 

1 οοῖταῦ οτῖαπὶ (ΠΥ γ ΓΟ ΘΡἢΔ}} τγαδατας σὲοὶ σοῦ ὅρα «ἃ οἰγδρωπένης ζώῆς. 
ῬεΕΙΠΟΙρΡΊ απ: δὲ χεγοντες δα ἑκαάτῳ ανδρώπῳ. ;, 

.« ϊπο ΟἹ. 1εὲ Οὐΐεα, αυἱ Μαιίβαυπι οὑπὶ Μαρατὶο (γυίοσερμαίο 
τη]. σοηΐιάογαξ, ποίγατη ἀεοῖππο αυΐητο βου !ο., ἅπηο 1417. Βοτυϊῆς ρὰ- 
ταῦ, αὐοε (]! πὶ εἢξῈ Ἰηηυϊτ ν εἰ ἔο] ας 1Π|ὺς Ταῖθοης ἴῃ 5. Μαϊίδαυπη (οά. 
ΟΧοηϊοηῇς., {ἐγ βίας δππὸ 1345. Εδο ροτίυς ουπῇ ἘΔδείοϊο ογθάεγεπι εὰπὶ 
(εοἸπιο αὐυαγίὸ ΥἸΧΙΗ͂Ε, ὅς. ποη αἰΐυπι εἴ αὖ δἐο.. 4] 8Πη0Ὸ 1354. [0- 
ΔΠΠῚ (Ἰδηταουζεπο [πιρεγᾶζουὶ οαηὶ ἀθοθας 41115 ρτοροῆτας ὃς οοτηπηεπάδ- 
τυβ. θ1ς δα Ῥατγαγοπαζυπιὶ (Ποπδητ Πορο τάπυπὶ.. {1} Οὐυοά νοτο ποη- 
Ἡ01}8 πιυζυδίας ἔπειτ ἐχ ΡΒ] Δηττορεηὶ ἐοτιρεῖς. 41 Νίοορδογο ατερο- 
ΤᾺΣ 1 φαῦα!ς., δίπο πο Τοηοϊμαθπάστῃ εἰς οὑπὶ (]. ἰε Οὐυΐεη, πο- 
ἴγγαπι εἴθ ῬΒΠΔαοΙρμϊ Αὐοδιθρίίσορυμα., 1Π|οὸ ρΡοβεγίογειη 9 41 ἅπη0 
τῷ 54. Δ ΟΠ ΓΑ Π.Ι ΠΟΡΟΙ ᾿ταηυτη Ῥαιγγοπαϊαπὶ ρτοροῆτυς ἔα; ὅς δηῖθαν 
{Ἰ]Π1σεξ ὯΠΏΟ 1351. ἰξάσγατ ἴῃ δυποάο (ΠῚ Ῥαιγίατοῃα. ἰπ. αυὰ Βατ- 
Ἰδαίηυ5. ὃς Αὐοἰπάγπις ρῥτοίογιρει ἵὰπτ ; οὑπὶ ἰρίε ΝΙοερῆοσυς ατερογὰβ 
δυ]υΐίος. ργίοσῖς Μδοδῦῖ ΟΒγγΌσερμα!. ΡΒ] ἀεἰρμῖα Ατοβιερίίοορι., 
ΤοπΡοΥα νἸχεῦῖτ, ὃς “γεπυις Ῥαϊαπηϊτασαπι δἀνεγίαγιυ5., ἴπ δυποάο (οη- 
{ταπτ!ηο ΡΟ]. 8ΔῆΠῸ 1351. ἃ (ΑΠΠ{ὋῸὺὸ Ῥαϊγίαγομα οὰπὶ οατετὶς Δοϊπάν ὩΣ 
1φξξατονιριις. ἀλπιηαῖας., [π΄ Μοπαίζεγίο οοπίεπαεγις., οὐϊογίταις ρος 8η- 
ΠῸ ΟἼΤΗΝ 1359. ἴπΠ 40 ἀσἤῆηϊς εἰὰς ΗἸοτία ; 46 φυο Ν'. Ἑαδγῖο. ΒΙ- 
ὈΠΌῖΠες, τας. 1... Ν. ς. 5“. ΤΟΝΙ. Ρ. 300. ΝυΠυπ δυΐεπι Ροίξεγιογεπι 
Τουτὶ ρτοσοπὶ ἴῃ Ν͵δοα! {οτῖρτὶς ἰδυἀοταπι ἀοργεπθηάεδς. Ὶ 

ΟὉ- 

(τ ΒοΙδπά εκ ἴπ Η [τοχῖ 8 σπτοποϊοσίςα Ραλτδτσπἀτατη Ο ΡΟΠταπογ πὶ (δ τ Τὶ Τ. Α “ξο- 
γὰη 585, Μεηβε Αὐγυ({|, ρ, 182. Βά4. ΨΝεηεῖσ, φυςπηάβηι πιειποταδ Μαςατίαπι θα ΓΙΑΣ - 
Κἤδιῆ., ῬὨΙΠΟΙΠεὶ Γισςφἤοτγεη ; 4αἱὶ σοῖς πὸη αἱϊης Ὁ ἴος ηοἵϊτο εἰς ροιῖείξ 75 πὲς ἀσααϑπλ 
Ῥαιτίδις μα εἸἰςέϊ 8 ζαΐϊς, (τὰ ἀμπῖαχας ΠὩρεταιοιῖ γ 4υἱ Ρμ]Π]οῦςα αν. ρτδτα τ.) Ριοροίϊευδ. 



- δ  Ὑ ἃι ᾿ 
Ὀδίογναμηήυπι γεῖο οἱξ Τ,θοηεπὶ ἈΠ|Αατα., αυἱ δάνοτίυς Οτενρῃϊζοὴ. 

ὃς ραίῆπι ἴῃ Ὀ᾽διγῖθα ἐς ϑυπιεοπίδας, ἐθ ποῖῖγο Ιοφυϊτυτ, νδγίδαυθ 121. 

Ἰΐως ορεζὰ τεζεηίες , αὐ ὅς Ἑδδυιοίαπι, (νει, Ουάϊηυμπι, ἰε υϊεη. 

ἽΜΠΠ πὶ, Ὀεγίαπι, “ἐγ εἸΠΠπιος (αταϊοσὶ Ταυγὶπεηῇς Αὐέϊογες., Ῥοί- 

ζενίηστα,, 41 δυγαΐος τποπηηῖς Τ. 2. Ἀρραγάτυς ἔδοτὶ., νεγροὸ Μαςαγίης 
Οὐνν(οοερϑαίμς., Ἰν]οηταυςοπίυπι, φαΐ ἴῃ ΒΙΒΙοεθεοα (ΠΟἱβ1πῖδπα Ρ. 180. 
ὃς ἔεαᾳ. φυεπιάάπι (οάΐςεπι ἀείου! τ, ἸῺ αὰο νατ]! ΜδοαΙ ΘΕΓΠΊΟΠΕΒ 
αὐΐᾳυς οοπίετεηάυς εἰς ὃς ἰδίάειι Ρ. 2ο9., αἱϊοίᾳιιθβ οπῖπες 7 1οἶαπὶ 1]}1ὺς 
ἡρηογαῖϊς “Ῥοδωνιαν» αὐῷ ἴαεῃ ο]υΐάεπι αὐξϊοτὶς εἰἙ, αἱ ΠῚ} 1ηἰττα- 

ἴο ὅς (δἴεπας ὁ 59. Ῥαΐσυπι ἔσγιρτὶς ςοηπείέζεσα., δῖἴαυβ εχ 1}}}|5 χρυσᾶ 
χεφάλαια (ΟΠ ρεζε, ὅς Ὲ ργοΐδηϊβ δοσιρτογίδυς ἐρτερίας Ἔχοεγρεγε {εηζεη- 
εἷλς., δἴᾳυε εχ ἢἰὶς Ῥοδωνιὰν Ποπίοχεγα ἰζυσυλζ., 

Μαζαγίυς (μυγίοοερμαίυς Ῥοδωνιαν ἴπατι ἃ Ὦ δὶ ἱπνοοδίίοηθ ογάϊζυῦ ς 
ἀεϊπάς ρῥγοίεγι (ξητθητίας ὅς Βοίου!ος οοἰ!εέζος ἐκ ῷ᾽ λόγων ΣΥΝΕΣΓΟΥ σα 
Κυρίωαίν 2 ἃς ῥτὶπιο αὐυἱϊάειη, Ὁ. 4. ἔ, τεέϊο, ἐκ αὖ Φαλάκρας ἐγκωμία, ὅδ 

ἀδίάεοπι, ἐκ Δίωνος, ἢ «ἃ κατ᾽ οἰυσὸν διαγωγῆς. Ρ. 6. [0]. τεξξ. ἐκ σὰ περὶ 
φρονοίας Ὡρῶπο. Ὅ-. 8. [0]. τεξξ. ἐκ δὸ᾽ περὶ «ρονοίας δάχπέρε. Ρ. 8. {οἱ. 
ψετί, ἐκ τὸ ωρὸς Πωένιον περὶ σὲ δαρε. Ῥ-. 9. [οἱ. τείξξ, ἐκ αὖ περὶ ἐνυ- 

πρίων. Ῥ. το, 0]. τεῶδ, ἐκ αὖ σερὶ βασιλείας. δηΐᾳυξ Ρ. 13. [0]. νετίο 
ἐκ ΟἿ ἐπιςολῶν “ἢ οἱυπέ. 

Ῥαρ. 19. 40]. νετί. ἐκ αἧς βιβλυ ΔΙΏΝΜΟΣ.,, τὸ παρ Ἕλησι Χρυσοςό- 
με; ἃς Ρῦπῆο αὐἱήδηι., ἐκ τοῦ “πρὶ βασιλείας λγα αρώτον. Ῥᾶσ, 2Τὸ 

80]. τεξξ, ἐκ σῷ περὶ βασιλείας δώπέρα. Ὁ. 21. ἴ0]ν, νοῦ, ἐκ σοῦ περὰ 

βασιλέας ξίτα. Ὁ. 23. [0]. τεῶ!. ἐκ σῷ περὶ βασιλείας πεσοίρτα,. δ Ῥᾶθδι 
χῳ3. ἴοϊ. νεῖ, ἐκ. τὸ Ἑυβοῖχξ, ἢ κιωηγῶᾶ, ὃς 1014, ἐκ αὖ Διογέγες, ἢ περὶ 
οὐρετῆς,, ὅς 1014, ἐχ σῦ Διογένες, ὃ Ισϑμικᾷ. δὲ Ῥ.Ὰ 24. [0]. τεξϑ, ἐκ ᾷ 
Διογένας, “ἢ περὶ οἰκετῶν. ὃς Ρ. 24. [0]. νεῖ. ἐκ στὸ Τροϊκᾷ,, ὅς 1816. κ᾿ 

χὰ περὶ λύπης. δ( Ρ. 26. [0]. τεϑᾶδ. ἐκ τᾷ περὶ πλεονεξίας, δ( 1014, ἐκ 

σὰ περὶ λόγε ἀσκήσιως ἃς ἰθ14, ἐκ τὸ Ῥοδιακε. ὅδί Ρ.. 26. [0]. νεγί, ἐκ 
τὲ «πρὸς ᾿Ακεξωνδιες, ὅς ἐκ τὰ Ταρσικ «ρώσα΄. δ Ρ. 27. [0]. τεέ!. ἐκ 

τὸ Ταρσικὲ διεέυτέρα,, δὲ Ἰθ14. ἐκ στὸ Κοριενϑιακὲ δ Ρ. 27. [0]. νετί. ἐκ 

σᾶ τρὶς Νικομηδῆς περὶ ὁμονοίας, ὃς 1014, ἐκ σ εὐ σα παδίδι περὶ ὁμο-. 

γνοίας. δέ Ρ. 28. [0]. τεέϊ. ἐκ τὸ πρὸς ᾿Απαμᾶς περὶ ὁμονοίας. ὅς Ρ. 28. 

0]. νετῖ, ἐκ σῷ πρὸς ὃ παξίδα φιλοφρονηπικᾷ . δῖ 1614. ἐκ ἃ εὖ παΐ ίδι 

δημηγορίας. ὃς ᾿θ]4. ἐκ σὰ πολιακᾷ, ὅς ἐκ σὴς «᾽ βυλῇ παραιαύσεως α'ρ- 

χῆ: . ἃ ἰὈϊ4. ἐκ χὰ περὶ βατιλείας ᾧ τυραννίδος. ὃς Ῥ. 29. (οἱ. τε ΤΕ 

χὰ περὶ σύχης δάἀνπέρε. ὃς Ῥ. 29. [0]. νενΐ, ἐκ πὸ περὶ σύχης σρίγγε,, ὃς 

1614. ἐκ τὸ περὶ δόξης, ὃς Ρ. 30. [0]. τεξῇ, ἐκ στῇ περὶ δόξης σρίσε, ὃς 

1814, ἐκ σὰ περι ἀἐπιςίας « ὅὃζ Ρ. 30. [0]. νεῦῖ, ἐκ σὃ περι γώμε, ἃς ἐκ. 

τῷ περι ἐκάϑερίας. 
Ραρ. λτ. [0], τεξϊ, ἐκ δ᾽ ἠϑιχῶν πῇ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ; δς ῬΥΐπο, 

ἐκ σοῦ περι ἡϑικὴς σρετὴς. Ῥᾶσ, 323. (οἱ. τϑέϊ. ἐκ σοῦ περλ' ᾿ πῆς ᾿Αλέ- 

ξάνδρα σύχης, ἢ ἀρετῆς, πρῶτε. Ὁ. 34. 0]. τεξ. ἐκ τε περι ἃ ᾿Αλεξά.- 

δρε σύχης, ἢ. ἀρετῆς» δάνπέρε 9 Ὁ. 35. [0]. νετί, ἐκ δ ωολισικῶν παραγ- 

γελμάτων. Ρ. 38, νετί, ἐκ δ ἀποφϑεγμιίσων βασιλέων ᾧ ςραπ,ρῶν. Ὁ. 43: 
Το. 1]. Β νετίς 
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γον, ἐκ Δ ἢ Λακωνικῶν ἀπυφϑεγμάσων. Ῥ, 45. νεγῖ, ἐκ τὰ σερι' τ αἱ 
ἄλογα λόγῳ χοῆσϑωι. ὃς 1014, ἐκ τὸ περι τῷ με δεῖν δανείζεσϑαι. ὃς Ὁ, 

46. τεῦ, ἐκ ὧδ Σσωϊκῶν παραγγελμάσων. ὅς ρΡ, 46. [0]. νεγί, ἐκ σὐ πῶς 

ὧν σις οἄοδοιπσο ἑαυπῷ «Ὡροκόπτοντος ἐπ᾽ ἀρετῖν. ὃς 0. 48. νοτί, ἐκ πῇ πῶ: ἂν 

ας ὑπ᾿ ἐχϑρῶν ὠφελοῖσο. ὃς Ρ. 40. τείϊ. ἐκ πὸ σεοὶ πολυφιλίας. ὃς 514. 
ἐκ αὦ περὶ σύχηῃ:. ὃς Ρ. 50. νοεῖ, ἐκ σὰ περὶ φιλοαλεαίας,, ὃς 1014... ἐκ 

σὲ εἰς ᾿Απολώνιον παραμυϑησικδ,. διε Ῥ. ὅ1: νοεῖ, ἐκ αὖ περὶ πολυτραγμο- 

σύνης. ὅς Ὁ. 542. τοῖϊ, ἐκ «ὦ περὶ ἀϑυμίας. δι Ρ. 42. νεγί, ἐκ, σῇ περὲ 

δυσωπίες. δὲ Ρ. 43. τείξξ. ἐκ αὖ περὶ φιλαδελφίας. ὅς Ῥ.. 94. τϑέϊς ἐκ. αὖ 

πεοὶ ἐδοχεχίας. ὅς Ρ. 55. νεῦῖ, ἐκ σῇ πεοὶ ἀοργησίας., ὃς 114. ἐκ ποὺ 

πῶς δὰ σὸν νέον ποιημάσων ἀκόαν. δ Ρ. 56. νογί, ἐκ σῷ. περι παίδων 

οεἰγωγῆς. δα Ῥ. 97. γεγί. ἐκ πῷ πόσερα. Πἧὲῥ ζαίων φρονιμωώφερα,, πὶ χερσωῶῶα, 

ὃ «ἰ εὔυδρα. ὃ. Ρ. 958. τεξξ, ἐκ δΥ δ ὑγιανῶν παραγγελμασων. δῖ: Ρὲ 59. 

νοῦ, ἐκ ὃ᾽ γαμικῶν παραγγελμάσων. δα Ρ. ὅο. τοί, ἐκ σῇ σῶς ὧν ας ὅζι- 

χράνειο ὃ χκύλακα αἢ φίλα. ὃς Ρ. ὅο.: νετί. ἐκ «ὦ πεοὶ σῇ ἐπωνεν ἑαυσὲν 
ἀνεπιφϑόνως. ὃς 1014. ἐκ σῷ «ρὺς ἡγεμόνα ἀπαίδσον. 

Ῥ. 6:. Ἐχοεῦρία οχ ΑΕΚΙΘΤΙΌΕ ἘἈπεῖογε ; ἃς ῥγίπιο αυϊάειῃ ἐκ. δ 
πρὸς Πλαΐσωνα αὸ ὑπὲρ “5 σεοσώρων, Περικλέος,, Θεμιςοκλέδς. 1614. ἐκ 'κοι- 

γῆς ἀπολογίας. Ὁ. 61. νετΐ, ἐκ σῷ φρὸ: Πλοΐσωονα ὑπὲρ ῥηπορικῆς πρῶτε. 1614. 

ἐκ αῷ ὑπὲρ ῥητορμκῆς δάνέρε. 
Ῥαρ. ὅ2. (οἱ. τεέϊο, ἐκ τὸ ἩΡΩΔΙΑΝΟΥ͂ Ἱςορικὲ Ὡρῶτε λύγε. Ῥᾶρ. 

ό2. νετί, ἐκ τοῦ δάνκτέρου κόγου ( ε)αίδεπι. ἩΠῈοΥΙα.)., δὲ 1014. ἐκ 

σοῦ ξίπου χλόγου, ἃς Ἰρίά, ἐκ. σοῦ αεσίρτου. λόγου. Ῥδρ. 63. τεξξ, ἐκ, αὖ 
πέμπτε λόγο, ὃς 1014. ἐκ σῷ ἔχχε λογό. Δ ἢ ' 

Ῥαρ, 63. νεῖ, ΑἸ ΣΧΙΝΟΥ ῥήσορος ἐκ σῇ ὙΠΠ; Τιμάρχε . "ὃς 1δ16. ἐκ 

αῷ περὶ παρατρεσβείας. ὃς Ῥ-. ὅά. τοίξ, ἐκ αὖ χὦἱ Κασιφῶντὸος. ἰ 

Ραρσ. 64. τοί. Ἐχοοῦρῖα ὁ ΤΌ ΌΟΘΙΑΝΟ ; Λεακιανᾶ ῥήσορος, ἐκ ἡ ΄σραγο- 

ποδάγρας. 1δ14. ἐ- σοῦ ὠχύποδος. 1014, ἐκ᾽ Κυνικὸ  ἀ014, ἐκ νέκής {( [6- 

φε δίχηξ ) φωνηένπων. Ῥᾶδσ. 64. νεῦῖ. ἐκ σοῦ καυώπλου,, ἣ. συῤάννου.. 

1614. ἐκ Ζιίωὸς σραγῳδοῦ. Ἰθϊά, ἐκ ποῦ πεοὶ σοῦ μὴ ῥαδίως πιτόνειν φῴβε- 

γῇ. Ρᾶσ. 66. τεξὶ. ἐκ Τίμωνος, ἢ μισωνῶρώπε. Ῥᾶρι 66. νοεί, ἐξ. ὡκιέως, 

ἢ ἀναβιέναων. 1014, ἐκ συμποσία,, ἢ Λαπιϑῶν.. 1614. ἐκ; Φάχαριδος ὡρώσα, 

1614. ἐκ αῷ εἰς ὃ πατρίδα ἐγκωμίε. Ῥ. 67. τεξὶ. ἐκ ἐδ βέξ. Δυμῳνάκτς.. 
Ῥ- ό6δ. τεξξ. ἐξ Ἱππία, ἢ βαλανέίε.: ἢ : 

Ῥαρ. 68. [0]. τοῦ, ἐκ ὧδ λογων καὶ ἐπιτοχῶν ᾿σὸῦ ΔΉΜΟΣΘΕ- 

ΝΟΥΣ. ἰδ14.. ἐκ σὲ Ὁλωϑιαχκοῦ Ὡρῶώτου. 1014. ἐκ τοῦ Ολωϑιακοῦ διὺ- 

σέρου. Ῥαᾶρ. ὅ8. νετί, ἐκ τὰ ᾿Ολωϑιάκοῦ. φρίσου. 1014. .ἐκ φοῦ κανὸ Φι- 
λίπα. Ῥᾷσ. ὅρ. τοίϊ, ἐκ ᾿αἢ περὶ 'ἔ ἐν Χερῥονήσῳφ . 1014. ἐκ πὸ καπὲ᾿ 

Φιλίππε δουτέρε. Ὁ. ὅορ. νοΥΐ, ἐκ καῇ “ΟἹ Φιλέπσς τρίτα. Ὁ. 70. τοί, ἐκ 

σὰ ὙΠ Φιλίππε δάνκέρα,. 101]4. ἐκ πὸ πρὸς ἃ ἐπι-ολὴν Φιλέππα. ἢ. γ)ὸ, νετί. 

ἐκ τὸ κατ᾽ ᾿Ανδιροαίωνος, 516, ἐχ αὖ ἈΠ Τιμοκράτες . Ῥὰ 71. τϑῦξ, εα 'σἕ 

ΜΠ ᾿Αριςοκράτος. Ὁ. 71. νεγί, ἐχ αὐ περὶ οἰπελείας πρὸς Λεπαίνίω. Ρ. 72: 

νετί, ἐκ σῇ ΠῚ Μεδέμ.. 16145 ἐκ σῷ ὑπὲρ σῷ, στεφάνε. Ῥ. 73. νογί, «ἐκ αὦ 

περι παραπρεσβείας 1014. εἶχ σῷ. κατ᾿ ᾿Αρλεογείτωνας., Ὁ.:74.᾽ τοέϊ. ἐκ: σοι 

κατ᾽ ἀὐυπσὰ δἀνέρα., ὃς ἐκ αῷ ΚΙ ΟΣ αεφάνα φφδομαραυριῶν. Ῥ. 74. γεγί, εχ. 

ἃ πρὸς ΠΠαταιγετον παραγραφῆς « 1014. ἐκ δ προοιμίων. Ῥ. 77,15. ὙὙ 6 Ὲ1. ἐκ 

πὴς 
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οὖς πεοὶ ὃ ἰδίας καϑόδε, ἐσιτολῆς. 1014. ἐκ ἃ περὶ δΥῥ Λυκόργυ σαίδων. 

1014. ἐκ αὖ πρὸς Καλικλέα.. 10. ἐκ τὸ πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικός. Ρ.. 76: 

χείξϊ. ἐκ πἧς πρὸς Ευβοεκίδιω ἐφέσεως. 1016. ἐκ σῷ ἐρωαικ. Ῥ: γό.: νετΐ. ἐκ 

σῷ ἐπιπαφίε,. Ρ. .77- τεξξ,. ἐκ «ἂ' πεϑὶ. συυσπίξεως. 1016. ἐκ. σὰ περὶ ὃ συμ- 
μορκῶν.. 1014..ὄ ἐκ σῇ περὶ Μεγαλοπολιτῶνγ᾽ 

Ρασ. 77. νετί. ἐκ αὐ ΛΙΒΑΝΙΌΥ Σοφιςᾷ. δο' ὈΥἰπΊο αυϊάἀεηι ἐχ σῷ προσφω- 
γηπικ ᾿Ισλιυνῶν αὐ ΟΥΑΙ ἰεσίτυῦ 1η: Ἑάϊτίοηα. Μοσο}}} Τ΄. 11. Ρ. 173. 10. 
ἐκ ὧς μελέτιες ἐν ἣ ππὸ χὺς πλυσίον κράνει μοιχείᾳ. ( Ἰεσε: μοιχείας, υἵ 11 

ἘΠΟΜΟοΙΕΙΪ, Τ΄ Γι Ρ. 740.} Ρὼ 78: τοξϊ. ἐκ ὃ μεχέτς ἐν ἣἢ παῖς παρὰ πατρὸς 

γραφεὶς βεχκέυσεως, ἀκρίτως ἐποϑανὲν αξιοῖ. Βδης 1ηἴοῦ Ἰηράϊτας τείοτι Ἐδ8- 
δγίοϊυς ΒΙΒΙΙοποος τος Τὶ, Ν Π].]. 5. 6. 10. 00. 413... ὃς σης ο)υίάεια 
τἰτα πὶ 6 Βαζδογίηο. (οάϊςε ἐεργοπϊῖ: ἐγράψατό ας ἃ ἑαυσῦ παῖδα βυλά- 
σευς" ὁ πῶς ἄποιτος αἰποϑανεῖν οἰξιοῖ. ἈΠῚ ὃ περὶ δ᾽ ἐκρίπον νόμον ἴΠοΙΡΙ: 

αὐ μὲν ἂν". ᾧ πολίται, μι πρὶν εἶναί μοι καιρόν. Ἡυ]) 5 Ἰσίτυν, ᾿πρα]τ.. υἱ ὃς 
ΔΙ ΙΑγ τη ΓΔ 1 θ4η11 Πϑεοϊαη τὶ οηυΠΊ ὅς ΟΥ̓ατΙ Ομ. α΄ Ἰαςοτα ρου σα πὶ ΠΟΙᾺ 
δαίρεχεγιηῖ {1}. γαρπλεηῖα.. ἴωο Πηραΐα ἰΙοσο αΠροίτα.. εχ Πᾶς 'Ῥοδων κε 
δὶς ργοίεσαπι.. Ηφ ἔὰητ δυΐεμι ἐδητθητίς. οχ 1{|π δοΙαπιδτίοηθ ἃ ΝΜ] ραγὶο 
ἐχοεγρίω.. εχ 4υ ρι5. 1105. ἐπ Πἰτατὶ ταῖῖο: σορηοίο! ροτογὶῖ.. 

᾿Εὐξασϑωι με ὅκις βέλετωι, ῥάδιον" πράττετοι Ὁ πὸ αἧς ἀνάγκης, ᾧ σπιύ- 

ἀνν ἐκ ἐν, Φ(φυγεν. 
ΠΗ͂Σ σχαιδεία: ἃ σὸς οἰναισϑύσες ἀμείγος ποιᾶν. δύναται, ἃ δικαίες,, ἃ, καλων' 

ἔργων. ἐπιϑδυμηκείς.. 
Ἢ δὺ" πατέρα. γηρομὸν., ὥσπερ φινὼ δαίμογα ϑεραπόνειν, χὴν παῖς εἰς ἐκεῖνον 

ἐἀιμελείαις κιᾶσϑω, πες: ἐμείνες ἐλπίδας. 
Οὐδοὺ δεινόχερον, αὐ μηρέσ᾽ εἶναι, μηδ΄ ἀπολαύεν ἡλίε σα καὶ δ ἄλλων ὧν 

ὅ Θεὸς ἐδημιέργησων ἀγαϑῶν. 

σοὶ ( Ιερδ᾿ μῶ! ) ϑάνασον. μέα πλεονεξία μονὴ τοῖς ἐἀπεῦδαι, ( ἰερε εἐ- 

ποϑανδσι ) Δ δικαίων καὶ ῥοπή. 
Τριάδι Ρ. 78.. [0]. τεῦ... ἐκ αὖς μελέτς ἐν ἣ πῶς, διὰ σὺ φήμίω. εἶναι 

σιρμεῖγαι πῇ γωυοσμκὶ σὸν πατέρα, γόμον αϑήσι τὸς μοιχὸς αἀκρίπος ἀποκαννύ- 

γα» 5: Ὁ. 755. 1. 1. Εά.: ΜόογεΙ!ς 16]14. Ρ.. 78.. [0].. νεγίς. ἐκ᾿ αἣὲ μελέσης 
ἐν ἧἡ φϑονερὸς, πᾷ γείτονος πλεπήσανασος, ἑαυτὸν: προσαγγέλα, Ἢ, ]. Ῥ0.223:.- 

ἙἘ4.. Μογεὶ!. Ῥ, γο.: (2) [0]. τεέϊξ,. ἐκ. αὖ. μελέτῃς ἐν ἧ πένης ῥήηωρ, διὰ 
πλυσίσ᾽ ἐριτίαν ἃ γχώοσσαν τμηϑεὶς, ᾧ δακρύσας, ἄνϑις ὑπώγεται. αῦ νόμῳ, 

ἴὰ- 2. ἍΒΟΧΣ ΝΣ 

(τ) Μαχίπια ρᾷτβ. ἱπεαάϊταγυτω [ἰδῆ Οτδιίοπαπι ὅς ΤΠ) ες] ἀπτατ οη αι ρτοά ᾽ς 1π' Ἰυςὺ - 
Ἰεμα" ΠΠπλὰ οπτηϊα πη «)υΓἀεηῆὶ Ορετυπὶ ΕἀἸτίοπς, 40 41:2) ΠΠΟΧ εχ ᾿ἰπηπηοτγι 15. [αἱ ΠῚ ΑΓΙΓῚ 7), ἃς τσ 
ὯΪ, ἐξα 5 (ξῦρεγ 8:0}}15... ἀερτοῦπες. (ἢ! 415,7. 118’ νεγὸ οὐντιαΐγειροι γ) ὅς. ἢ θη 48 8πὶ [Δ 5 Οὗ ἐτιι- 
«ἰἸττοης ΠΥ: ςαιεγδίαιις 4]1ἃ5 δηϊσιὶ ὅς ἸΏ ρεηϊ ἴθ Ρυΐσῆτο ςούροῖς Παδίταπιι8 ἄοιῖες Ἰδυ ἀπά, 
Ἑτηεπίηα ΟΠ πα Κὶ εἰβ Κα, 4’ 784πὶ ἀπάτα ἱπεάιτα ΠΥ μελετην ἰερατατίτη ἐχουία πὶ ριζταῖ- 
ἥτ. υχ υἱΐηδη7 ἐρτεσί5 Μαιτιιεπίϊ5 ΒΙΒΠοῖδεεφ (οάϊειδας ὼς υἵψας ἰηταότι8᾽». ὅς. 1η 48]- 
Ὀμω5 πιοΐτα ΓΙ Ιδ84η11: οὐγέκδοτιι γ αὐ. ροιτυΠΐετ. 
(. 2) ἰδιἀς ηλ ρ. γυ. ἴφ!, τεΐξς αἀ᾿ οἵΑτη. ἀρροίτατ εἰ ληρέίς γε ρον) αυοά τείετεπἀυπὶ εἴ 

δὰ ἴγϑης εἸυίδειη ἔν 4η1} ἐκ πὰς εδάεπ) ἐες]ατηδιίοπε (επτοπτις τ : ὅς τις βαρύν τὸ ζῆν 
εἰπύϑυγσκε π ἐρίκλύζη, κακοῖς, πίγε κώγειθν᾽ πιέζῃ συμιφορεῖίς.,), ἄπιϑε. Ηος δύτεπι ς [ϊ- 
ΓΑΤΙ ,, 4ν ἤυῆς (οἀϊεειη ἀείοτιρίϊ., νε] εχ ἱἸρῆυίει Μορατΐ πάπα ἥυχιίς ρου ϊ :, δ᾽ ἴδηι 
γεγο τῇ ΒΊΒΙΠ] οὐ ες  :ρῖ 4.7). ςἀτηᾳὰε ἔγεφυεητὶ ΠΊ πη αν, Ἰάόοηυς Ομ εγναπάϑην... ἀότ γε πε: πος 
δῆ).,. Θ4υᾶν Δα, πιυ]οταπι: (ὁ ἀτσυπν Α αἰ σου πὶ ογαπγ. ςο πη) ὅτ, εἰϊ, : ΚἽἽ) ΟΝ Ὸ5 “ 
Ἰὰ εἴξ ,, αὐ αι: Τυειτ ἐΠξώς πγαπαπα 2. ΓΟ Ἰφετι ΠΡ ΚΑΥΪ γ.4υῖ τλητ7' πτεπ ἄοίς ἤμης Ἰοςυλ ἐκ ατᾶ: 
νι» 8υοα ἰηδιῤηοτίο Ποταπιος Δροριδρἤοτυπν ροίς ποτίσαι ς ἐχρις τ. 
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Τ. 1. Ρ. 883. Εά. Μοτεῖ!. Ρ. 79. [ο]. νει. ἐκ αὖς μελέτης ἐν ἢ παωχ ς. 

΄“ἰς ἀποϑδανέν ἀξιοῖ. ὡς ἄν ὦ πλέσιος, ὡς ὑπέσχετο, ἐν λιμῷ ϑρέζυ ὃ' «όψῴ; 

Ἐ.1 Ρ. 386. Ἐα. Μοτεὶ!. Ρ. 80. [0]. τεξξ, ἐκ αγε μελέτς ἐν ἣ ὁ ἀποκηρυχϑεὶς;, 
διὸ σὸ γράψω σὴν ἐδιελφὴν συγκληρονόμον, ἐπολογᾶτω, Ὁ ΝΠ" Ρ. 84ο. Ἐδ4:. 
ὝΙΟΣΕΙ]. Ῥ. 8ο. [0]. νοτί, ἐκ αὖς μεκχέτωε ἐν ἣ διὸ" σὸν λοιμὸν καεναί αις 
συμβολάει σὸν μώγε πᾶδα, χγείίσαντος σὰ δεῖ, Το 1..Ρ.. 898... Εό, ΜοτχΕΙ].. 
1οΙ4. Ῥ. 8ο.. ἔοϊ,. νετῖ, ἐκ “ἔς μελέα ἐν ἢ φιλάργυρος ἀποκηρύσαει σὸν παὶ- 
δα, ὅκα νοσᾶντος ἀντὲ, ὁ παῖς αῷ ᾿Ασκλησιῶ σπίλαι σον ἠύξατο, Ἔ,, Ἶ, Ρ. 

833. Ἐπ. ΟΜοτεῖ 1614. ρε. 89. [0].. νεγί, ἐκ σῆς. μελέτης ἐν δ΄ συράννε 
πεσόνχος ὑπὸ ας γωυαικὸς, αγωνίζεταί αι: διὰ ὃ μηπέρα σῶσω πὲς τῶδας 9 
Τὸ γομε καείνειν κελάοντος. απο Περί! οἤθπι οὐνέκδοσον, δὲ ἴῃ) 8- 

τἰσαθα ΒΙΒΙοίΠδοα [ατεηΐοπι, ἧς ἀεῆσπας Ἑαδδγίοιις Ἔ.ΨΠ1Ρ. 413. «νό- 
24. ὦ, κα! σὲ χυράννα ᾧ σὰς πῶᾶδας οἐποσφαάσπεσθαι. ἕτερος νύμος πὸν τὺ - 

βωννοχησγον., ὃ, τι βέχκοιτο, αἰτᾶν. γωων α΄, αὖ ἑαυσὺὴς ἀνδιρώ συρῶν γᾶν γε 

οἷ ποσφάξασα,, εἰς δωρεὰν αἰτᾷ τὲς πᾶδας. Νελεσῶμεν σὸν ὑπὲρ αὃς τυραννοχ: 
σύνε λέγοναι. ῬοΙξ  Ργοϊεογιδτη Ἰποῖριῖ : δᾶ μὲν, ὦ ἄνδρες, πὴν ὅσω διὰ 
σὰς γόμες παραδεδωχυῖαν. Ἐος δυτεπὶ ὑηϊοὰπὶ Πυ]υΐςε. Πεοϊαπηδιϊ 19: 
᾿ασιποηζαπι ποῦὲβ εγνανῖς ΝΙαζαγηις :: δὲ ὃ. ϑρει αμένίω ἀερχετεν,, ὅπων 
ἄρα κὉ δυψωτποᾳς. 

ΤθΙ4επὶ.Ρ, 80. νοΐ, ἐκ τῆς μελέτης ἐν ἢ κρίνεσαι πατὴρ, δί ἐίκησιν σὺν 
ράνγε πολιορκᾶνχας, κτείνας “ὃν πᾶδα,., Τ..]:.Ρ..497.. ἘΔ. Μόοτεὶ!, [1δὲά.. 
Ὁ. 8ο. [0]. νεγί, ἐκ ας μελέτως ἐν ἢ ςραπυγὸς ἀπολογέται., ἕέγον" ὀφϑένατ:» 
ἐν δικαςηρίῳ καρίνας, Τι.]. .Ρ..614.. Ἐά.. ΜοΓΕΙ]. Ῥ, 81:. .(0}.. τεέξ;. ἐκ. 
αἧς μελέας ἐν ἢ σὴν ἐν Κορίνϑῳ Λάϊΐϊδα διώκει ας, Τ, ]..Ρ, 569. Ἑά-, 
Ἰίοσε!!. 1614. Ρ,..8τι τεόϊ. ἐκ σὰς μελέτυς,, (.8άάε. ἐν- ἢ ).τὸ νόμε. μὴ: δε 
δόντος, ὅμως ἐπὶ λυσιπελείᾳ δημηγορήσας, εἶπά σινος κατηγορήσαντος» εἶπο- 

χογεῖσσαι,, Το 1. Ρ..458. Ῥ. 8:1. νογί,. ἐκ. αὔε μελέτης εἶν ἢ ἀπολογεπαῤαις 
ποκηρυπαόμενος,, Φι' αὐ μιὶ ϑεραπεῦσαι νοσῦσαν σὴν μητρυιον , ἰασρος ὧν -. 
Ἔχ δας ἰπράϊξτα , αυσαυς Ἑαρτιοῖο. Ἰσποῖα ἔμ, Ὧδ5 {επῦεμτϊας εχοθρρῇξ 
Μαρδεῖας : 

Πείϑεσϑοι σὸν. ἰατρὸν χρὴ 70 καὶ κελδεσπαι" βέλεσδας, ἃ φοβάοδακ" ἐπὶ πὴ» 

ϑεραπείαν ὑπάγεσϑω ἑκόναι, ἃ ἐρχόμενον ἥδεσδοαι᾽ οἰγάγκης ἡ ἄμοιρος. ἐπό-: 

σης ἃ ἐσελὴς ἡ- σέχϑην 
"Ωσσερ, οἶμαι, αν πυρὸν» ἦν πον αὐσὸν. ἐς Φῴφόρνς χώρας ἐμβαχῃς.7γ ἄχ- 

λὼς με ἐν “ἢ πεδινῇ, ᾧ βαϑεία » ᾧ ποτιζομένῃ., κ' ἀδηλίῳ, κ' δὐηνέμῳ. ἢ 
ἐϊξεαργασμένῃ ἐγαφύεσαι., δδαλὴς, οἶμαι, καὶ ἐύσροφος, κ᾿, πολυχες καρπός" 
ἄλλως δ' ἐν ὅρα, ἃ ὑπολίϑῳ γρδίῳ,, ἄλως δ᾽ ἐν δυσηλέῳ, ἄλως δ᾽ ἐν ὑπω- 
ρείᾳ., κ' ὅχως Φφύρως καϑ᾽ ἑκάτες σύπύς᾽ ὅσω διὴ κὶ πὸ “νοσήματα παρὸ ὑἱμπὸ-. 
δεξαμένας αὔὐπϑς, ἢ ἐύφορα, ἢ ἐύσροφα,  ἐλάτσω γίνεσαι... 

Τὸ μὼὸ Τὶ ἀνδρῶν σώματα ἐνπαγῆ, κι᾽ εὐπονα, πόγσις κὶ κινήσεσι, καὶ 
ὑπαθρίῳ διαίχσῃ γεγυμνασμένα " αὰ Ὁ ὃ γωωμιῶν, ἔκλυσα ᾧὶ συμπαγῆ, ἐσ-- 
κιαχροφημέγα., ἃ κευκὴ, ἀέμασος ἐγδιείᾳ,, καὶ ϑερμξ ἀπορία, αὶ υὑχρᾷ πεθλτ- 

τὰ ἐπσιρβῥοίᾳ. εὐκλώκερα τρίγῳ δὰ αὐδρῷσ, Ὁ ταῖς, κάσοις ἐκκείμενα , 0, 

ἰάσιν καὶ περιμέγονης, 
Ῥ 8: 
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Ῥ. 81. τοξὶ, ἐχκ σῆς μελέτη: ἐν ἣ Δημοσϑένης ἑαυτὸν προσαγγίλεα. Ἧυ- 

7υ[τε ᾿Ἰηεάϊτο Πὰς τε] 6 145 ΠΟὈ]5᾽ (ἐγνανὶς Ῥοδωνιώ: 
Τὸν μὲν ἀδικᾶνσα, ἐξετασθένπα ᾧ κριϑένπαω. δὲ σίω τιμωρίαν υἱπομένειν" 

τον ἢ δυστυχόνακ, διαδελῆσας μέήγογ΄. 

Αι ὥρὶων οἰγαϑοὸν πολίπην, ἐυτυχόσης μὲν αἣξ παπρίδος, ἐφίεσϑθω αὖ βία, 
χὐ σὲ᾿ ζῇν ἐρᾷν μεπιβολῆς δὲ εὐ σοῖς ὡράγμασὶι" γεγομεῖγηεγ ὡς σύχ τὰ σὸν 

βίον α«'πολιμπάνειν. 

Ῥᾶρ: 82: ψεγίς ἐκ σῆς μελέων ἐν ἣ Δὺὴμοσϑένης. ἀφεθεὶς υἱπὸ Φιλίπσπες 
χοὶ μὴ πολισευόμενος . Κρρνεσ τ τι ΡΆ8..435- ἙἘά. ΜοτΕΙΙ. Ῥαρ. 82.: 
παῖ, ἐκ “ἃ μελέανς ἢ Δυμοσϑένης γράφει παρ᾿ ᾿Αϑηναίοις ἀνεκᾶν σὸν ᾿Ελέα 

βωμὸν .. Τοπι. τ, Ρᾶρ: 41τ1ι: ΕΠ, ΜοτγεΙ: 1614, ραρὶ 82: νοῦ, ἐκ τ 
πε πἶχϑι Ὡρὸς ρῶας ἐπ υν α τ 30: ΡΈΘ.. ἘΠῚ ἐκ σῷ ἥρεσ- 

βξυσικξ ὡρὸς Τρῶας Οδυοσέως, ΤΟ 1. Ρ. 2060. ἘΔ. ΜοτεΙ  Ρ. 84. τοέϊ: 

ἐκ αἣς μελέα: εἰ ἢ φαίνεται ἀπολογόμενος ᾿Ορέσωςγ. Ἔ.1.}. 279. Ἐα, Μο- 
ΤΕΙ]. . Ῥ. 89: τεξὶν ἐκ σῆς ἐδελεοης οὐ ἢ δυσκοχΘ, χάώλο» γήμας γωῶκα, ἑαυ- 
σὸν Ὡροσαγγέλει Ἔν 1. Ρ. 300. ἘΔ: Μογ. 15. Ρ. 88. τεξὶ, ἐκ σῆς μελέσος 

εὐ ἥ Τίμων ἑαυσὸν ὡροσαγγέλει Ἴ' τ. Ὀ. 512: Ἐπ. Μοτ. 114, Ρ.. 85. ΠΣ 

ἐκ σῆς μεκέτς ἐν ἢ παράσιτος . ἄδειπνος ὀϑιω , ἑαυασὺγ᾽ «ροσαγγέλει Ἵς 

Ρ᾽.315. ἴδ. Ρ. 85. τεΐξζ, ἐκ αγὸ μελέσης ἐν ἢ δίκάξ εται Πὺὸσαδῶν "Ἀρεὶ ὑπὲρ 

᾿Ακερβοϑίε- Το, Ρ. 5.30. Ἐπ. Μον. Ρ.ὃς: νεί, ἐκ πὶ Δ ΡεΩς ἐγ αἢ ἐναγαῖΐα, 

ΤΥ Σ Β'' 915. Βα, ΝΜΙοΙΣ δε ρὲ" δ: νδΥ ἐκ ὩΣ μελέτω ἐν ἢ εὐαιλέγε 
Θεβισαρκλὴς, αξίδναος Νεοκλέες αγαλαμβάγειν αὐτὸν ταὶ μελεσῶντος Ἴς 10’ 

Ρ. 11. ἘΔ. ΜογέΠΣ 165. Ρ. 86. νεγῖς ἐκ αἷς Θεμισποκλέων:, ἐκ αῷ ἐγαντίέ 
Ἴ..1. Ρ. 526. Ῥ.86. γτεξϊ, ἐκ “ἤἥς μελέα! οὐ κἢ δύσκολος ἐποχηρυοσα σ᾿ 

δ᾽ πὸ ὄλισϑον εὐτὲ γελάσαντα πῶᾶδα, Ἴ΄ τ: Ρ.. 792. Ἐπ. Μογεεὶ]. Ῥ. 86.- 
νον, ἐχ' σῆς μελέχηςφ ἐν κἃ Ἰ]άτροκλος διαλλάξαι πειρᾶσαι πὸν ᾿Αχμλέα τοῖς 

Ἕκησι,, Το 1. Ρ.΄19ς6. ΕΔ. Μότεἢ. Ῥ' 86. “νεεῖ. "ἐκ᾿ αἧς μελέτης εὐ ἧ 
«λόσιος, πρίτον ἀριςέυσας, κ'ὶ δεσμωτῶν αἰχησάμεῦος λύσιν, ἐπιδέσεως ὑπὸ 
ῥήπορος κοίνετα! τυραννίδι, ᾧ αποληγᾶσαὶ͵, Ἐν τ. Ρ.. 727. Εα. Μοκεὶ!.. 
Ῥ, 87. τοξξ. ἐκ «ἢ» μελέσητ:,, οὐ ἣ φιλαργύρφ᾽ ποῶᾶς ἀφιςέυσας, καὶ ϑαλὲ ςἐΞ 

φανγον" αἰτήσας, ἐποκηρύσεσαι Ἴ-. τ. Ρ.΄8οτ. Ἐπ, Νίογε!!, Ῥ' 8). τεέϊ. ἐκ' 
αἷς μελέχητ᾽, εὐ" ἣ κρίνοντα ᾿Αϑηναῖον ὑπὰὶ Κοριίνδϑίων ἐσεβείας, ὅδ᾽ πὸ αἐς 
Ποτιδαιάτας ἀλλήλων γέυσασϑαι πολιορκόμεγοι ὑπ᾿ ᾿Αϑηνωίωγν Ἵν 1. Ρ.480. 
Ἐκ. οτε!!. Ῥ. 8. νετῖ; ἐκ αὔτ μελέτης ἐν ἣ, κωλυοντός σινὸς εὐ σῷ δεσ- 
μωτηβίῳ ἃ Σωκράτίω. διαλέγεσθαι, ἀντιλέγει τις. λῆς" ες [αὐλδτὶοη ΠΣ" 

ἼΩΤΕΡ Ἰπράϊεας. τεσοηΐεῖ; δὲ ἴῃ οὐ, ΒΆτθοτ δ᾽ εχίτατε ορίεγνας ἘΔΡγιοῖυ σ᾽ 
ΤΝΠ1,. Ρ.412Ζ... Ὁ πος 1]]1ὰὺς Ιἰτὰπὶ Ργοΐεστ : χαλεπὸν μὲν εἰπῆν σι ᾧ' 
':. πάνυ δικαίων. Ἡ οἷδε εχ μας Πεοϊαπιαίιοης βοίςι!ος ἐχοογρῆς Μδοδγὶας 1- 

Πᾶσι ποῖς σοφοῖς, ζῶσι μὲν, ὁ παρὰ ἢ πλησίον φϑόνος προσφύετ αι" ἀπο- 

δανόγχων. δὲ, χαϑαρῶς ἐξ ἀλύπε πῆς αἰσϑήσεως ἡ σοφία κρίνεται: 

Οὐτε πλέω τοῖς διξασθεσι χριὶ καπαϊτιθένοαι “φιλανϑδρωπίαν ἕκαςον αέ᾽ 

σεταγ μένης ἀνάγκης ὑπὸ δ᾽ γόμων, ὅτ᾽ ἄν πικροτέρες εἶναι δ νενομισμέ- 
γῶν" ἐχώτερον γάρ ἐςιὶ ᾧ τῷ ( ἴεσε σὐ ) Ὡροσϑᾶναί' σι τῷ κατεφυφισμένῳ. ,, 

κῇ σὺ ποῖὶ ὅτῳ φρίττεσιν ἐπιοιβεία: ἐφελᾶν., παρὸ τὸς γόμας ε΄ 

Πανυ.- 



14 ὮὭΝΑ Β πὶ ΚΒΚΑ͂: 
Πάντες ἄνϑρωτοι ἀτυχᾶντές εἰσι καλίςξεροι" κα τόν γε Ἐροίσε σὲ Λοιδὲ 

( Ἰερε. Λυδὲ ) πωδα φασι. κωφὴν ὄντα φρότερον ῥῆξαι τίὡ φωνὴν ἐν σῇ πὲ 

πατρὸς συμφορᾷ. 
Τὸς μὲν καϑαρῶ: αὶ δικαίως βεβιωκότος, ἢ ΜΙ φιλοσοφίας οεἰληδϑὲς νασχομέο. 

νὰς ἢ οὐ σἢ γῇ Ὡραγμάσων, θεῶν ἀκολυϑίαι δέχονται, ᾧ κὶ ὑπερεραίΐνιος περίοδος, ἢ 

δέχ αὐυπὸ σὰ δικαίε, ᾧ καλῷ, ᾧ ἀϑανάτε, κ᾽' «ψυχῶν ευδαιμόγων" σοῖς ὃ. 

αἰδύμως κἰ' αδίκχως βιωσασι, πιέραιροί. πε κ' κωκυχοὶ., κ᾽ πυριφλεγέϑονσες, 
ὑποδοχαὶ, κ' δειναὶ κολάσεις ᾧ πολυχούγιοι τιμωρίαι σαμιέυονακι " διὸ χρὴ 

ζῶντας ἡμᾶς φιλοσοφᾶν, ᾧῷ ϑανάτε μελέτίω ποιάσϑωι σὸν πάναι βίον. 

Ῥαρσ, 88. τεξξ, ἐκ αὐ πρεσβευτικὲ ᾿Ιυλιανῷ., Τ. 1Π{ ρὲ 191. ΕἘσὶ Μο-- 

τε] ]. Ῥ. 838, τοῦ. ἐχ αὐ εἰς σὴν ἀυτοχράτορα ᾿Ιἀλιαγὸν ὕπατον, Τ,, 17, Ρ. 

227. ἘΔ. Μογεὶ!. Ρ. 838. νετί, ἐκ αἢ εἰς Καισάριον, Ἴ. 11. Ρ.. 515. Εα. 
ΜοτεΙ!, Ῥ. 88: νογΐ; ἐκ αὦ «οὐς Ἐλέβιχον, Τ΄ 1. Ρὲ 525- Ρ. 89.. τεξξο 
ἐχ σῷ ωρὺς βασιλέα περὶ τιμωρίας, ἤποι. ἐκδικήσεως, αῷ παραβάτα ᾿ἴσλιανᾶς 

Ηκς Οτατῖίο οχίτας δρυὰ Ἑαδδτὶς. Βιδ Ιοῖπες. αγας.. ΤῸ Ν Ι. Ρ. 145. 
1614. Ρ. 89. τεξὲ; ἐκ σῇ πρὸς Ἰκώριον, Τ. 11. Ρ..4.55-. ΕΔ. Μογεὶ!. 18. 

Ρ. 80. τοξϊ, ἐκ τὸ κι Ἰκαρία, Τ΄ 110 Ρ. 46ο. Εά. Μοτεεὶ!.. Ῥ. 89. νετί, 
εκ σῷ «ρος βασιλέα καπ᾿ ἐναξ ἄυϑις. δβης. ἱπεάϊίαπι ἴῃ (οάϊςς. ΒΑρθογὶ- 

Ὧ0 Θχίταγε οδίεγνας Ἑαυτιοἴυς. ΤΌ ΝἼ]. Ρ. 412... 008] πος {ΠΠ|ππ|5. 1ἸτΙυπα 
Ρτγοίεσι : σάλαι μεὶ ἴσως ἔδα κ᾽ ἐμὲ κατηγορῶν. Ηβο δυΐεπι εχ. }}|ὰ 1)6- 
«οἰαπηεῖοιθ ἀεργοπιρία ρα Μδοαγίαπι ἰοραητυγ:. 

Ὅσχαν 9 αὐτὸς ἄγϑιρωπος τὸ μὲν βελτίων. σὰ δὲ φώνηπαι χάρων 5, ἐμ- 

φοτέρων εἰκόχως ἂν παροὶ ἢ, οἰγδρώπων σχυγχάνοι.» δὲ, ἐκεῖνα; μὲν... ἐπαίνων; 
διὼ δὲ πὶ φαυλόχερα,, τιμωρία: ς. 

Ὃ. κολάζων «ρόπερογ., εἶτα κρίνων, πὼς τ «πὸ μέγισπε συγχεῖ 5: 
1014. Ρ. 89. νοτί, ἐκ τὸ Ὡρὸς βασιλέα ὑπὲρ ᾽. μιαρῶν ἱερῶν αἀὐναῷ. ἘΖυ-. 

Ἰαίοα ᾿πεάΐτα ΓὨδο]απηδτ! οηΐἷθ5, οαμας νεῖ, ἱρίε τἰτυ 5. ἙΔΡσῖο απα ἰατα τ, μας 
ἰταδτηεηΐβ: ἴῃ: Ρ'οδων ἃ {πρετίαηζ :- 

Ὀργίλε μὲν οἴμαι ᾧ χαλεπᾶ πὸ, ἐΐ σι λέγοισο ἐχ οἱρεσκοντωΐῦ. αὐτῷ, 

χωρεῖν ευδέως ἐπὶ σἰὼ Υ εἰρημένων δέκίω" ἐπι. δὲ κὶ φιλανδρώπε, χαὶ 

προίδ, σὸ μη δέχεσδαι μόνον σὼὼ ἐκ ἐποαμνομένίω ἐφ᾽ ἑαυσᾷ συμβολήν. 

Βασιλεῖ. ποιαῦσοε ἔςτω πὶ βεβιωμεία,, πε ( ἰεδε’ ὥςε:) τοῖς. ἐπαΐγοις ζῇν ἢ 

τεπελευτήκοτα. 

Ο' μὲν βαλανπιο;» ῥίπαον εἰς δάλαοσσαν, ἐχ ὑγιαίνει" ἐδ᾽ ἐΐ σις κυβερνήο 
σης πέμνε κώλων ὃ δῆ τῷ πλοίρ᾽ κ᾽ νάυτίω ὃ εἰ κελέυεις σῇ ϑαλόσαῃ καἰ- 

πίω (1) ἀφιέναι, δεινᾷ ἂν δοκοῖ φοιᾶν. πάλιν: δὲ ἐξ, σις ἀρχῶν ποιεῖ χεῖς- 

ρονγά, μικρὰ ἠδίκησεν. 
161- 

{1} Νοη ροήαπι Ἡϊς ποη ἱπάϊςατθ δατεδη) πες ποη ὅς ρ8061Ππιῖ5᾽ ἀ πιοά απι ποιαπὶ [)1{- 
ἰςγτδιϊοηετη », ἰπΠ 408 δητί ΦΖυ3Γ τ. ΟἹ ΓΘΠΥ ΠῚ» ΓΙ ΓΘ. ὉΤῚ 7. 408 τΓΙρ] οὶ νετίῃ ἱπιρε! ϑητυγ, υζ 
αἷς Ψιγρι! 9 ΖΕπεϊά, Ν. ν. τῷ. φηαίᾳιεο: φαά εν {μγσέπϑ: οκιγ δ} τεηλίσέρ. οτάδο ΦΟΠΗΒΟΌΓ: γ 
οἱ αἷτ Τιυσβηυ5 {{Π{ὀ ἢν. 3.4.0 14 εἰϊ, 4υβάτιτε τη 1}. 7. 4υϊπ4υΘγε πη τὰ ὅς. σοπήϊγιεη ἀδ γα πὶ 
γαῖῖο. 4 Ἐτδηςίίςο ἰὰ εξα ( πρεοπίεγε βτγαοτάϊπατῖο. ἀεἼ16 ἐτερρὸ ἀϊ δ. ΔΜ. Φιοηαπά, ε δὶς 
γερρογε ἀεῖϊς Πεαυκχίοηὶ 6116 «ἀπείερίτὰ ) ἃς ἃ Ῥεῖτο 14 ὕερα ἱρίϊῃυς ἔταιτο: ἀουτῖε. ἀετείϊ» 
δε [ΕἸ ἸεἸ ΠΟ. υἵὰ σοηιρτοῦδῖα,), ἀεοίδγατογ. Ὁυἱ ἃ ἀε ἴος νεχαιι πιο ὅς ρᾶπε ἀείρετατο: 8τ- 
συτηόπίο (ογιρίοτϊας ψἱτὶ τοὶ Απιιφυλτίᾳ ὃς Μειμεπιαίῖε ἴοηξε ρετὶτι ἤϊη11) Πα Ζάτυβ Βδιῆτι5, 
}ίςρῃ ας. δοα] σετβ.) δαϊηαῆυβ), Ῥδ᾽πηεγ 8... ϑδιενεςἢ 8. 9 δανι! 5., ΒΒ νίυβ ») [ἰδοου9 
ΜΝ οΠωας., Εἰ Ξατῖσος. Μιε:ιϊδοπιῖβ ) δεπεβετας.) Εδθιεῖταβ γ) ΟἸδυ ἀΐϊμ5 ΔΊοτγιοττ 5 λ ἌΤΕΡ ᾿ 

ουϊε 



Ὑ ΙΠΆΥΤΕ ΚΙ 118} ἃ: οὺ 
Τριάδα Ῥ. 89. νογί, ἐκ σὸ φρὸς ᾿Αντιοχεῖς ὑπὲρ ῥυαρων Ὑ΄, ΤΠ. Ῥ, 98. 

ἝῤΔ. Μοσε]!]. Ῥ. φο. τεξξ. ἐκ σὺ φὡρὸς βασιλέα ἈΠῚ ΤΙ σαμ 98 ΤῊΝ. ΔῈ 

ἙἘάὰ. Μόοτγεὶ!. Ῥ. 9ο. τεέξ. ἐκ αἢ «ρὸς τὲς μαϑητὰς . ἕνεχα δ ὑβροισάνσων. 

Ἑδάεπι ρῥγοσγίαβ. υἱ ε Μδςδτι Ἐχοεγρτὶς Ῥαῖεῖ, ἃς εἃ, 408 αῤὺς «ὡς αἰ 
“ἀδαγωγᾷ βχασφημίας Δηζοτὶρτά., ἰεσίτυς Τὶ, 11, Ρ. 637. Ἐα. ΜογΕΙΙ. 

Ῥ, 9φο. ο!. τεξ!. ἐκ σἂ εἰς σωὼ δ αυλεμιίων καταδρομήν. Ηυ]υίςε Οτα- 

τἰοηΐς ἱπεάϊτα,, αυὰ Ἑαργιοίαπι ἰαταϊς,, πος ὑπίουπι ἐτασπιεηταπι ΠΟ] 5 
{εγνανὶς Μδολτως : 

Οὐδὲν καινὸν, γέον γέροντος ἰδεῖν πὸ δὸ συμφέρον ἅμανον.. ; 

1614. Ρ. 9ο. τοῦδ. ἐκ αὐ κἿ δ᾽ πλεονεκτόγσων.. Οτἴαῖῖο ἱπεάϊζα 9 οα]ας 

ιος ἴῃ 'Ῥοδωγιῷ ἐγαριηεηταπ : ι 
Τοῖς ἐδικῦσι ἃ κασαφρονᾶσι “δἰὸὲ νόμων, μέχρι μὲν σἂ κατεγεγκέῖν ) πολέ- 

μφ᾽ κειμένες Ὁ ἐδὼν, αἀπένδομαι. ' ᾿ 

Ῥ. φο. νετί, ἐκ σὸ ὡρὸς ᾿Αντίοχον ἸΩῚ Μιξιδήμε,. Ἑδτία εἰ 4 Βοί.- 

δἰονδηηῖο Ρ. 2309. ἴθ. Ρ. 90. νεγί, ἐκ σῦ αρὺς Εὐμόλπσιον, αὐα ΕαἸτα εἰξ 

ἃ Βοηρίονδη. ρ. 171. ἴδ. Ρ. 90. νεγί. ἐκ σὲ ὡρῦς Τυμοκράφία, Ῥ-. 128. 

Ἑάϊι. Βοηρίοναη. [δ]14. Ρ. φο. νεγί, ἐκ αὐ ἱπὲρ Θαλαοσίδ,, Ῥ. 88. Εα. 
Βοηρίοναπ. ἴθ. Ρ. 90. νοῦ, ἐκ ἃ «ρὸς μαϑυσὰὶς ὁμιλίας. Ἠδαπο. υπϊοᾶτα 
Ἔχ {Π|Π Οτατίοπθ, αυαπὶ ἱπραϊταπιὶ ραΐο, πἰΠἢ ἔοσία βαάθπι ἢς ἂο 1118 περὰ 

τῇ 

ἹῬΜοπιίαυςοη ὅς. ΑἱἹρῃουίιις. Βοτε!, ΚΝ νἡΠ]εδτογάας. 5πέ!9.» ἀς ΟΠ.168) Εουτωΐετ,) Νί- 
ςοἶδὰς Ν᾽ νεϊτίεπ) [ερίδη ες ὅςς. ὅς τοῖ δ 11 Ἷετρίεείητ, ,» πιῆες ὨΟΓΌ Ως ; (εὰ ρευςὶ ἔδπἀο 

υάινειθητς,, τᾳ 4υἰπῖο Ηξτουϊαπεπῆυπι Απτὶφαϊταταπν Τ οπιο,, ( 4616 υἡπείορίεα ἀὲ Ξτεοίαηο 

7 η)0 4μἰπί0.γ. 9 4 ῥγίηιο ἀε᾽ ὑγοηχὶγ Δἰαροιὶὴ 1757..}ν» (δ) ἀπ ἔα τς ἀοξι!ιπΠιπχαη ὅς ἰφοϊὰ 
αἰ Ἰρηΐ ΠῚ πα ἐπὶ δ) 1{{ ττατίοπετη ἰπίςειρταπι), Θέ ον ἐπε ἀεὶ τιράεῖἶυ ἀὲ “πα πάῦς ἃ ἴτε ογάἐπέ ἀἐ 
την) ὩΒῚ ἴπ ἀρογι! ΠΠπιᾶ ἰωςς σοΙ σοαϊαπι ἕαιτ 7. ὅδε Οαϊηϊυπι ΟΟ0]15 ἐΧροϊιατι ἢ ος οἰ ει - 
Ὠϑτμ ΠῚ ἐγαΐγυτα ἰα εξα ᾿ἱπνοπιυπὶ; 41] ὅς ΨνιΙάεταπι,, ὅς ἐκρειίεπτῖᾶ ἀςπχοηίζἀνοταπίν 

( τδιά, ρ. 4..}» εἰε α ζανε σπα διτεῖπε γ θαβαυ« αἰχαῖε ἢ ῥοτάο ἀὶ πᾷ ϑάτοα., ε Μεκατγυὲ 
Ἐπὶ εοφηδο οἠάνπε ἀὲ γεπιὶ 5 6 εὐφὲ ἃ 74Υ 4 ετῖγέπιε γ) ἀρρίησπδιε ἀπ αἰε19 οτάϊηξγ, αἰχαηάθ α 
ῥγρονχίέοπε 1, δοτάο: ε φηϊηδ[ ἀἱ πιάπο ἐπ ὭἜαηο ραθἊατε αἰϊε αἰελὲ αἰ ΠΗ ΠΥ πιά 1016. ἔρ. Ρο:. 

δ είοϊτο ἢ] ργοδίοτια ἴθ ΓΑ] τραλίενα εοἱ Κα 1.9 (πος Ρυιπηαπν ἴῃ [Πἰποτὶ γ ἀειμ ας τὴ ΠΊ.]0 1 ἘΥ1- 
δά ἐε]!οἴτεγ ργοδανογαητ ) πε᾿ ξετιβέπὶ ριὼ ρεπενα!ὴ, ε ἀεἰδα τηαῇηπα ἀνοοίτα, 7 ἀρευοί εο,4 
74 .α]οο 11 διάκτηθ,), «οὐπε “πὰ παίαταὶ ἐοη εβ πεηχα)γ ἰᾳ φοβγηχίοης ἀεἰ6 παὺλ αὶ ἀπε) 4 ἐτέγ 

9 αὶ Ρίη οἠάϊ!ηϊ ἀ γεηλῖγ «οἱἶε ρυορουπίοπὶ γὲ ρατίε ἐμεῖς ΡῈ αὐταάπο ἴδ απείορε : πο ἐπερη- 

»"4πῆ7}} ἀορο εἰὸ Αἰ εοΙ τὰ αἰξαπά πεὶ βέμανε τοηιϊρὶ ἕεὲ μπσ 7 α Ῥίὰ βροηϊὶ γ ΡῈ ἀαγ τας 2ηε 

ἀὲ εργευ, οἰθ ρὲ βὶ υὑεάε ταρβτείεπέαεογ ὁ ὶ ἐτουα ψεγίεεο ἀασὶϊ ἀπείερι, 1| τηοά τ] 44 ει 7. - 
ηηαίο ῥέὲγ τῖςξ οτάϊπι ἀἢ τοπιὶ (ος ἰδιἄςη) «χΧριείϊα πὶ ἃς 11} {Ἐγάτυπη ἃς ἐχ ρ] ςϑιπι νιάεῦ15 ) 
ὲ ἀε)} τα ρίον {επιριϊεϊτὰγ ΡῈῚ πο} ΜΥΓΑ͂Ρ πέῖ]6ὲ «οπινούςζγβε ἀερὶὶ Ἐτκάΐε.., ὁ ΡῈῪ ρτευεηέτε 
ε {εϊουίήειε 4ααἰσηημε ἀμόδὶο τ᾿ ἐπεοθ πέταξε πες ργαιίέα. 1ε ρτορονχίοπί ἀε!α ᾿μηξβεχχᾷν 

Ἰατορίππς εἀ ΑἸΙεχζ,α ἀεἰἰα παὺς 7) ε ἀεϊίᾳ ἀἠθαπκα τγα γέηι8 ὁ σεπο ἰκήφο εἶ δοτάο γ, ευττὶ- 
Προπάοπο 4μ4|} ἵπ τατίο αἰ 4αθ! 1 ἀεἰ]ς ποβνε βαίεοειε : ἰὰ ραν! ῥοπο ρτε{ς χ᾽ πρατηλδγ ε 416 
οἰξέκνε ἀεἰ ἤίωψεο Κεαίδγ ἐρε. Βαπησ ἀαία οεεαβοης 4 4μεα ψεθρεγεα, (Δα αυϊάςπι οτυαἰτ{- 
ἤπια 1ιβετιίαιίο, , δ᾽ οὔῆεθ πᾶνίμπι ρά65.7}. Οππίααιις "]] τυ) τάςα ὅς [ςἀττη8 ἢφίῃ πᾶ 
ἀοέϊε ΠΠΠ τα πίυγ ,, ΠΙ5 σο!ο! αἴτυῦ νετθῖ8. ρ. 32. δε η}ὺ ἥση π᾿ ὁ υπφπεαρσίοο τὰ φμΈΓΤΑ ) 
εοηῖε Ἰδ δνα ρυΐηια 4ε|} ἐπ νεηχίοηε ἀεἰϊα ροΐίυετε,; ἰοὸ {νᾶ αἴνηεπο Ῥὲὺ ἴα φείεγ αὶ πηβο ίοῦειν 
ερε τενγεαιπεπιε ρυράμεε ἰο (ε|}0 πύνηογθ ἀε᾽ τε ραπίὶ σρρίισαιε αὶ τεηλῖ ἀΐυενβ : ὁ φκαηάο αἱ 
εγο ψαΉΓΑ  ΙΟ ἢνπ Πὲ γῆγαη δ 7) ὑαβετεῦθε ἢ! ρέεοτε ἀϊ αὐενε {είλϊεα οοἱ ἤατιο 7 ὁ πο᾿ τεγΐμπὶ 
οἰ ἀεξηετα δ, ὁ ἀοίία τραμηα Δ Ππεοϊτα,,), πα φαεβίοπε, ἐβεὲ στα τη ἤποτα εηθαγαχχαιὶ ἡ 
«Μειεαπῖοι, εἰ ρὲ! δυνά, ἐρε πθὴ ψάρεαπο πὸ ραν «οπεορῖε φαεὶ ἐβε αὶ βιὰ τσλχι ἀτιεβει ἀπιὶ- 
εθι Ἰποίιεαπο 1π ρέ᾽.4 ἐοπ πα βηιριδοιὰ ε ργεβεχχα {ουργεπάεητο.. ἴὉ. σοπίες ΙΝ οίᾶπι Πἰς ςοπ- 
σεριαπὶ ἢ δ. μπὰ ἰεεένα ἀεὶ βεπιθο 7]. 11. Δ. 1. ἴεεν χ4. β 4.2. ἐὄἢ᾿βὲ α {69 “πρὸ τη Κεπεχλα 
7. 7αεις ἀκα ἔαιίο ἔεειου; κπα ημίπαιετεε ; πᾷ πὸ εἰ α εοἰγεκιοτε, πὲ ἀεὶ ερωΐίοι )γ. εἰς 
αὐυιἢε ἀπ'κίο 44. |}0 {μο γιξιουτηέπίο., ἢ μα αἰτῦσ. 1 κπίεα εἰγεοβ ήχα Ἱπιρουαητε 4] ποίίγο 
Ρ'οροβιο ὃ, ἐδ πδημία᾽ α φαγά 4 μϊηφμένενηξ ἐοπ “πᾶ {τ επιέγ Φοη|6 β ἀτεε πε) ϊα Πε}} 1εε- 
κα], ν4 010 Μρέλιοτε ἰᾳ ρυῆπα; 4παάινπκε βὶ Κυ7ὲ ᾿ υπαὶ δ 1 αἰγαγ 1] τΗΑΡ 197 πηπῖετο ἀεἾ τε- 
Ὅ1} ργοάμ ες [4 τεἰειΐτα πιά νίοτε,. Ηᾷξς δυϊεῖι ἀερτοπιοπάα σεπίω!πι!.7) 4υΪᾶ ἴῃ ΡμςΟΙ ἢ) 
σιΔη] 8 γειίαπιυγ.. 



χό ΤΡ ΤΑΙ Τ ἘΠ ΓΆΒΊΑΝ 

αὖ λύγε Ὡρὸὺς φὰς νέτςγ ΤΙ ΤΙ, ρΡ, σόβ8, Ἐά4, Μοτεῖ!, ηαυοά ἡσῶροσε ροΐξε 
καπς οὐἹοῇ,, {ξητθητίαπιὶ ὄχοόγρης Μαροδτγίας : 

ἸΠέφυκεν ἄνδρωπος ἐχ ὅσω: εὐφραίνεσθαι κερλαίνων, ὡς ἀλγᾶν ζημιόμενος. 

Ιρ᾽ ἀθπὶ Ρ. φο. νεγί, ἐκ “ὃ Ὡρὸς τὲς ἀυντὲς ( μαθηπὶς ) δευπέρας. ας 
ὉΏ]οᾶ δχ 114 Οτγαάτίοης {επιεητία ἰπ ΜΙ δοαγίο Τωρετγεῖξ : 

Ἡδυς ὁ κένδιωος. εἰ ποιδγαὰ ἀμείνω ἃ «(υχίω, δεήσει πὶ καὶ “παϑεέῖιν. 

{014, ρ. 9ο. νετί, ἐκ σᾶ «ρὸς βασιλέα ὑπὲρ ὥ δεσμωσῶν, αὐ ΡτΙΠλαΠα 
εἀϊτα ας ἃ Ἰαοοῦο (Ποτῃοίΐγεάο ὥεπεν. δππὸ τό3ι, ἰπ 4. : 
Ἵ, οἵ. τοίζϊ. ἐκ σῇ ὑπὲρ Ολυμχσίς. ἴπραϊτα ἀϊοὶζαῦ 4 Ἑαδυϊοῖο Τὶ ΝΠ. 

Ρ. 412. 40] Ὠος ΠἸὼς ᾿πι|ταπὶ ε (οάϊοα Βαγδοσίπο ρεοίεγε : ἐκ ἂν ἔπι 
δαυαίμίω ἐνεγκεῖν σὺς ἰὶ δωαμενος. ἵΝος. ἀυῖεπὶ Ὦχξο 6 Νίδςασίο ἀδρτο- 

ΣΟ 5.9 

Ἔν ἔσῳ τοῖς κακῶ: λέγεσι καϑίςανασαι, ὅσοι πὸ παρ ἐκείνων σιγὴ φέρυσι. 

᾿Ανϑρώπῳ πεναι ῥᾷτον ζῶναι, ἃ ἰὶ ζωνσα φροπηλακίσαε. 

Παναὸς ματος ὁ Ῥόπος ἰσχυρόπερον φρὸς ἀγάπίω" φίχων γι} ἐδ εἰς Ὡρὸς 

φιλέμενον ἐγκασαβλάψα, " ( ἔς ) χεὶρ ἢ παδὸς ἤδη πᾶδα ἀπέκτανε . καὶ 

αὖ παιδὸς σὸν πασέρα. 

Τ᾽ ἀξ Ρ. 9φι. τεξδ, ἐκ αὖ πρὸς δασιλέα περὶ ἃ τάσεως, Ὦ. 11. Ῥ. 389. 

ἙΔ4. Μοτεὶ!. [61]4. Ρ. 91. τεξξ, ἐκ σῷ ὡρὺς πίω εὐ ᾿Αναοχείᾳ βελὴν, Τ΄ [1 
Ῥ.- όιδ. Ἐά, Μοχεϊ!]. Ρ. ο1- νεσί, ἐκ αὖ αρὴς- βασιλέα ὉΠ φροσεδρόόν- 

σον τοῖς ἀἄρχάσιν, ΤΙ Τ|, Ρ. τοι. Ἐ4, Μοτζεὶ!]. 1614. ρ. οι. νεγί, ἐκ τὰ 
πρὸς βασιλέα ὑπὲρ αῷ δικαία, Ρ. 7γο. ΕΔ4, Βοηρίοναη. 1δ᾽ά. Ρ. 91. γειΐ, 
ἐκ αὐ αρὶς Αὐξεύπον͵, Ρ. 230. Ἐά. Βοηρίονδη. Ῥ. 92. τεξξ, ἐκ σἂ «ρὸς 
Αὐνφίοχον ἈΠῚ Σεβήρα,, Ρ, το2. ἘΔ, Βοηρίονδη, Ῥ,. 92. τεέξξ, ἐκ σῇ «ρὸς 
φὼς νέος περὶ σώπητος, Τ. 11, Ρ.. “77. Εά, Μογτεὶ!, Ῥ, 92. τεξξ, ἐκ αἢ κατ᾿ 
αἀ δ χοιδορέγσων , οὐ)ὰ5 ᾿ηραϊτα μος ἔγαριπμεητιϑλ πο ὶ5 ἐχῃ δεῖ ΜΜ- 
ΟΥ̓ 59 : , 

Τὸ ἐξᾶνωι προῖκα λαβέν.. ἐδὲ ὠροϑυμὼς ἐπαναγκάζα λαμβάνεν" ὧν γάρ 
τς αὶ ἰϑησι αἰμὴν, «ἰὐσε δκ αλγᾶ μὲ καώμενος.- 

Ῥ, 92. νεγΐ. ἐκ σὰ περὶ δυλείας, Ἔ, 1. Ρ. 642. Ἐά, Μοτεῖ!. Ῥ, 92. 
γι, ἐκ αἢ «ρὸὲς ᾿Δριεείδίω περὶ δε, σρχυςῶν, ΤΟ 110 Ρ. 474. Ἐά. Μοτεὶ!. 
Ῥ, 93. τοῦξῖ, ἐκ σῇ περὶ ἀπληςίας, Ὑ.]. Ρ. 945. Εά4, ΜΜοτε!!. Ῥ, 93. τεΐξ}ς 

ἐκ σὰ γε οργῆς. Ῥ. 93. γνοτί, ἐκ σὺ ἐγκωμία βοῦς, Ῥ, 93. νοτΐ,, ἐκ στῆς 

ἐχφρόσεως μέϑυς - αὐ ΟΠΊηΐΔ ἰητεῦ Ῥτορυπιηδίτηαϊα εαϊτα ἔυης ἃ Μοτεῖ- 
ο. Ρ. 93. νετῖ, ἐκ αῷ περὶ φίλων, Τ΄. ἴ. Ρ.. 942. Ε4. Μοτεὶ!. Ῥ. 93. νετίς 
ἐκ αῷ εἰς Κωνςάγαον ᾧ Κανςανακ, Τ. 1. ρ. τοο. Εα. Μοτγεὶ!. Ῥ. 95. τοί. 

ἐπ Δ ἐπιςολῶν αἢ ἀὐυαξ Σοφιςὃ Λιβδανίε, Ῥ, 94. νετί, αἃ αὐυσπῇ ἐκ τ ἀναι- 

λογίας παῤ ᾿Αχιλέως αρὸς Οϑυσέα «ρεσβάψονπσα, Ἴ, 1.Ρ. 228. Ἐά, Μοτεὶ!. 

δεφυϊταΓ Ρ. φό. 20]. τεῶ!. τῷ ἀἰγιωτπώσι ἢ οἰκυμενικὰ Πασριάρχε ΦΩΤΙΌΥ 
ἐπιςολὴ πρὸς Γεώργιον Μηβξοπολίων Νικομηδείας ) περὶ αὦ Χορικίε. Ηος 

ἁυτετι ἢυ)υΐος ορίβοϊα οχογάϊαμῃ ; ὅτος ὅνπερ ἤτσας Χορίκιος, χαέρει 
μω ἀκρι (ᾳ ( ἢς ) ἢ χκοϑαρόχηαι, ὃς εαἴετα ἐλάτῃ ρῥτοτίυς δ. 68 οὐδ 

ὡς (οἰ εδεγγίπηο 1Π|0 ϑορῃϊξα,, φυὶ Τυϊίπίδηὶ τεπιροτίθας ἤοτγαϊς, ἱερυπ- 
ἔων ἴῃ ῬΒοτὶΐ ΒίθΙ οι, ρ. 337. δι 338. ἡ αυοά ῬΒοτίυς ἢς ἱποίρι : 

εἰγε- 
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εἐνεγγωϑη Χορικία Σοφις Γδζης, μελέται ᾧ σωγσάξεις λόγων διάφοροι. Οὗτος 

χαίρα μεὺ ἀχρινώᾳ κι σ᾿ χ. ῃ ΜΔΟΔΡΙΣ δυῖθηα (ράϊος Ὠαρείογ ἐδὲ σῆς 

ΤΝΩΜΟΛΟΓΙΚΗΣ αὐὐδῆς ατοχῶν,, ὉδῚ γγωμολογικῆξ,, ΓΙῸ γνωμικῆς, 

ᾳυοά ἴῃ ῬΒοιῖΐο. δὲ ὄσε δ) ὅζο ἃ ἄκρατον ΤΗ͂Σ ΤΡΟΠΗ Σ ἐκβοπὴν, ΡῖῸ 

“ροπροπῆς ἐκτροπὴν, αυοά ἱπ Ῥμοῖΐο,, υδὶ «ἀ πηαγρίπεπι Δρροίτα εἰξ 

ψαγίδης ἰθ!ο δοπῆς, δὲ εἰς ψυχρολογίων. ἘΜΠΙΠΤΕΙ,, ΡΙῸ ἐχπέπτοι,, 

αυοά ἴῃ Ῥῃοῖῖο., ὃς μυϑες κὶ ἱσορίας ἙἭ)ίωικος, ὯΣ ΟΥ̓ ΔΕΌΝ,, ἐγκαα 

σεμίγνυσι, ὯΙ ὡς αὶ δέον, ῬῖῸ εἰ δέον ὃν, αυοά ἴῃ Ῥδοῖῖο, ὅς ρζοὸ αυὸ 

ἴοσίε Ἱερεπάυτα,, ὧν ἐ δέον , δκ ὃς ᾧ φέγα κῶμα ᾧ ὄφελος, κατ᾽ ἐκεῖγ9 

καιρὰ αἷς ἸΣΤΟΡΙΚΑΙΣ γραφὰς σωίξας., ὉὉ] πιδὶθ ἴῃ Ῥζοίίο ἑςορικὲς 

ὉΠΙ ΠαΠὶ εἰς, ὅς εἰς μέγα καῆμα Ῥοῇιίυπι . Ρτὸ ᾧ μέγα καῦμα. Μαρατ)ὰϑ 
Δυΐοπι Παῖς οτηϊττῖς., αυα ἴπ ῬΏΟΙΙΟ ἰεραητυῦ: ὃ πγος,, ( ῬΓΟΟΟΡΙΙ ) ὡς 
ἔςι διωωαπὸν μαϑηπῦῆ, Χορίκιος μιμησὴς κααοὶ αἰς λόγος γέγονεν. ἄμφν ἢ ἤςην 

ἀσεβέε κ' πολαχἕ ποῖς χῦγοις οὐσῶν, ἐδὲ παρέργως, περὶ ἡ ἱερᾶς εἰκονερ- 

γίας φρφλαμβάνεσιν. Ἰάετα ἴῃ ῬῬοδωνιᾷ 80 ἴῃ ῬῃοῖῖΣ ΒΙΡΒΙΙοῖμ δα , ἢυ)υ- 

ἴτε ἐε (μπογίοίο 70 ἀ1ο}} Βη15: γέγονε ἢ Χορικίῳ ἢ ἡ αὐ διδασκάλα σελώ- 

σῷ. ἐπιπαφίν ὑπόϑεσις. 

Ηκς δυζεπι Ῥμοτῖ; Ἐρ᾿ Ποῖα εοάετη ῥτοτίας πποάο ἱπίοτιρία εἰξ, ἴποῖ- 
οἷς, ὅς ἀεῇπῖς,, ἴπ Βιδιϊοίμεοα Μαιγιτεπῆς (οάϊος {1}, 4] εἸυίάειπι 
(Ποτῖς χιχ. (2) Πεοϊαπηδιίοπες., ηυάγυπι ἐπα: ἀπηζαχαῖ εὐϊτα ἔχητ,, 
ὃς Φῥλεξως Ἠδέξεπις ἱπεάϊτας, οοητίπεῖ. Ηαπς αὐτεπὶ υπίσυπι (οαϊςεπι 

{ς ἀείοειϊδις ΟἹ. Ιτίατῖθ, Μαιγιτεηῆς (δῖαϊοσὶ δυέξζογ, Ρ. 394. υἱασυς δὰ 

Ῥ. 406. οἴπηΐηο ν]άεπάυς : “ (οάεχ δομιδυοΐηυ5. ἴῃ 4. [0]. 189. οὔατ- 

ἴὰ τυ άϊ, βαςοίάα,, ναϊάε ἐαΐοα., Πτοτῖς αὐ ρί ατ απ πα 4}10815.,. 1ΠέΟΥ- 

ταϊδας., ἱπιρίεχίς., δο ρῥγὰ ἔδηϊο δ ᾳυαπίαίυτη ἀεοο!οτγιθυς., ἀϊξ]οπυπὶ 
ςΟΠροΠα ἢ ἶς εησθης., δάξοημε ἰδέξα τπαχίτηε ορεγοίας.. Οὐ1ὰ πηδήογις 
Υἰτίαπι.. 40 ἔξγε τοῖς ἰμξεέξας εἰς 2. αυἱά Β᾽αταταπι ΠΠΡΤΟΒΙτὰ5. . 408- 
τὰπι θὲπῈ πηα τς να] πε] 5. τπθάθυὶ ᾿ἰδγαγίας σἱ υτἱπαῖοῦ υάα!τ, [Ἰητρὰ 
ὉΠατία δχιγεγίογίθιις., Ρε ας νεῆοις τπειηρσαλα!α. ᾿πτουΊ Οὐ 5... αὐ πηο- 
τὶς εἰ, ἀρροῆτα ἢ Αςοράϊς ὑἴγοαας τηαϊο ἐπρίεχ αἰ Ρε)5.. Πεῖρε ἴο- 
ἰἰογαπι ρεγγυγρατὶο ὃς ἀσίεέϊυς.. απ νέτο Ἰ0ῈΓ ΓΓΙΡΙΙΟΙ ,. υὐ ἀρρᾶγεῖ., 
τη, ἴχουϊο ΧΙΠ. Ἔχοιηῖα. ἀείογρτας. .,. Ετ ᾿πέγα : ““ϑυργα νέγο ρῶς 

Τον. 1]. [9 Ροίϊε- 

(1) δεϊηςεῖ ρ. 18γ. ἴο], γευ, ὅς ρεπυϊτίπιο μυΐυςε Μειτγίτεπῆς (οάϊεῖβ.; πᾶπι 2 υἐ Ἰδὶ 
ἄετα πιοπαΐς ΟἹ. [τίνι , (ἴα ]ηάϊσε Πυῖς εἰάοπη Οοαϊςὶ ριφῆχο, [ο]. χ.. ρῖὸ Γεωργίὸ 
ταοηἀοίς Ἰερίτυν Σεργιον. δειρίυβ δυΐεῖι) δὰ 40επῚ οτἰἀτη Ρηοτα5. δ᾽ιᾳαδπ ἀο (οΥῖρῆ τ, πα 
4υάπιὶ Νςοιηεάϊα Μειτγοροι τα ΓΑ] τα α55 ἰοῦ ρεῦ νοτο (εριρίαβ., δά 4υεπὶ ἰεάαεμτὶ ΠΊηὶς.. 
ας Ῥῇοι ποιηΐμε ςουίςτίρια Εριο]α », δ᾽ ἀε (ἰἸϑιυϊεῖο εὐυΐᾳφυε (οὐὴριῖβ. δϑίτυτ . πεφὺς 
Ἰηῖετ ἐχουίας εἶὰβ8 ἐρί ἤο]85 οσεσυττίς., ποίας ἱπτεὶ τηϑπυίοτίρτας ὑξρίϑπν πιεπτογάτυγ. Ἐς 
δ0τε πὶ γεγᾶ.. ἢ πιοάο᾽ Ἰη(οτριΐοπεπι ὅς νφεᾶθυϊα ἀυο, ὅπερ ἔτησως) ( [ἰς ἴῃ ζοά. Μεαιτίτ.: 

ὄπερ.. ρῥῖὸ ὅνπερ, 4υοὰ ἴῃ Ῥοδωνιᾷ ) ἐχεϊυίετῖβ γ τπογθαν εἰς ῬΒοιίάπα ΒΙΒΙ] οτος σάρ ας 
ΟΕΧ. δὶ ἀὲ (δοτίειο εὐαί!ας. ρτώςζεριοιε Ῥιοζορίο Οαζᾶο.. Ἰηῆρπε ρΡτγοίεόϊο σπηοβατηςα- 
τὰπλ [γδυάΐθ ἀυοτυπλδπ) τεὶρα ] σα ᾿ἰτεγατῖῳ πεδ]οηην 7), ἀὰῖ {Ὑςοραπιαι πὶ» 4] γεΐ 
ἴΑ]05 1 τίς τεἰταϊος., νεΐ [α! (στ ρίονιδιι5 ἰετῖρῖα δῇή]ησετς ποὸπ ἀιυδίτδης . 5) Η!ς δυτεπὶ 

Οοάεχ [οἷς κτῆμα Κωνεαντῆνε τῷὸὟ λασκαρεως. ἐν Ῥόδῳ δωρηϑὲν» τ΄ ρΑ0Π10 ἱπῆγα [Ὁ]. 1 δ8. 
τα τὶς ἸἸτενὶς {ὰ δ στ ρει πι εἰς ᾿ρηυἱπτες (οπἰ ΔητιὩΐ 1,Αἰςατὶϑ πλᾶῦὰ ἰπάείεθα,, 48 ΠΧ ΠῚ 8 ΠᾺ 

ΡῬδιτείῃ ἴετε σράϊσυιη Οτάςζογατι. 4005 Μαιτίτεηῆς Βιδιοιῆεεα ροἤίάεῖ.» 19]8 εΧαγανὶτ. 
(1:2) ΧΙΧ. ἀυδιακας Γλες ηναιτοπε5 ἀϊτο ; πϑιη ᾿ΐ5. ϑεςεπίςπάα ποη εἰξ Ῥαίγοοὶ δὰ Α οἈ1}- 

16 πὶ (γτατ|ο. 48 ποῦ ΟΒοτίεῖ! ,) {εὰ Γὴθάπιῖ εἴτε. σορήϊαι. οὐ πες εα εἰς τὸ τ΄ βασιλέως 

ὑἸκαιγικν βρεμάλικ γ, 4 θη Ὠεεϊδπιϑιῖο,, μελέτη [τὰ δικλεξιφῖς εἴ) ἔς ἰπίςτι ριὰ ἴυϊτς 



ἐς ΔΉ α πὶ πα ἃ, 
Ῥοίπεγαπι ΓΙ ΠΟΙ... δοσδήμηϊ αἰ νἸΓ18..7. Ραζΐα, αηΐὰ5 ΟΥδεοηὶς ἀυρίοχ [ο- 
οἰ. ... τῇ ἰΠΙΓΙΟΥ ἢ ὅς Ππίυση ἀείεξξυς., ... ουπὶ Ῥίωυγες Οτγαϊίοῃος 
ΨῈΙ ἀνυ!ῆς. νοὶ {τα)εξιῖ5. 0115, ἥπὶῦας σαγεδηῖ, δὰϊ σάγεγα ( ἴθ πὶ ν]άο.- 
ΔΗΙΟΓ. ..0 ὕηάε “πεγῖτο ἀοίεῖ 1Ἰάδιη {τἰαγῖδ, τοῦ ΟΒΟΣΙΟΙΣ Ογαζίοπες., ἢνς 
Τ ες] ατηδεϊοπόβ., ἃ ἀγα... αἱ αἱ, ἜΧχΊραα ὃς Ἰηΐτεαυεης πη ΜΙ ΑΠυΐου Ρτοσα πη 
(ὐδίαϊοσὶς ἡπεητῖο 7). ἴοϊ «οἸυΐαεσι φάχλέξας, ἐδ ᾿υϊδας ἰτυπη 4118] ΠΙθη- 
τἰὰπι., ἴῃ πος υπὶσςο (οάϊςεα ἔεγνατγὶ . “αυἱ τα Μλεγε σογγυρίας δἰξ, 

Νὸος δάξεο οπιηΐϊὰ ΟΠόΥΙΟΙΣ ἐγαριηεηῖα., ας 6 Μδϑοασγῖο δσὰϊ ροῆηξ, 
Αν]άθ οοἰϊεέξϊα . ἀυδίααθς εἸυΐάδειη ἐνεκδότες ᾿ΟΥδίϊοπες ΧΕΙ μηυς ν ἐ 
Κερῖα ῬαγΠεηῇ ΙΒ οτπεςα πη ποβγαι στιατίατα Ῥεγῖΐα ἀδογί ρίας ἃ ἀο- 
ἐμ πΠΠπιοὸ Μεάϊοο 7οαηπε [6 Ἑεντγα., οὐ) ἴῃ Τιοηρυτα Απἰπιδανεσῆοπος 
78πι| ἴῃ “ποίξγα πυ} σα ἀπο  ΠΠΠῈ} δογιρτοσὶς Ἑά᾽τοπα ἰαυάανίπχυς. 

Ῥ, οό. νετί. ΜΜαςαγίις ργοΐετε Ἔχοογρια ἐκ ὦ βίβλε αἢ Σοφιςξ ΧΟΡΙ- 
ΚΙΌΥ. Ἂς ρεῖπιο 4υϊάθη ἐκ σῷ εἰς Μαρκιανὸν Ἐπίσκοπον Γάζης ἐγκωμίε) 
ΤΟ Π]Π1σεῖ 6 ῬΥΪΟΥΙ , οὰπὶ 6 ῬΟΙ εγιοσὶ ἐδξαυδηζωῦ ὀχοογρία. δὶς ηυοηυθ ἀυᾶς 
δ] άοπα τὐτα] ,),. δά ῥτογίας ἀϊνεσίας Οχγδίίοπες, ἱπ ΜΜαίγιτεηῇ (οάϊος 
Ἰατθηῖες ἀπάϊοας (]. ᾿γίατίθ, Ῥσῖοσ χυϊάεπι. ἕοΐϊο ρυίπιο νεγίο.. εἰξ ἐγ- 
κωμιον εἰς Μαρκιανὸν ᾿Επίσκοπον Γάζης εὖ ᾧ ᾧ ἔκφρασις σὰ γαῦ (1) πὰ 
εἶγίε μάραυρος Σεργία ; ἸΔΙῺ., ὯΣ παρὲξ Ἰηίογριο, ὁ λέγος, ὅσα δίδωσιν 
ὃ καιρὸς, οοἐγυμνήσας δ᾽ ἱερέα, «ροϊῶν ὑπογρώει σὸ σέμενος (2. Ἰηορὶς, 
ὅση μὲν ἐφοίαησωεν ἐύκλεια,, πανασιχἕ καπιπλήσαυσα αἴ “εμένει σὰς οἰχοὰς κ. 
σι κεν ἀεῇηϊς, ἃ δεομένοις ἀκροδοδαι ὃ λόγων δπεϑέσσερος γένοιο, Ῥοῖϊτε- 
ΥἹΟΥ͂ δυῖεπὶ ΟΥΑΙΙΟ ,). [0]. 14. «οἷς ἐγκώμιον εἰς Μαρκιανὸν Ἐπίσκοπον Γά- 
ζης, εὖ ᾧ κὶ ἔκφρασις ναῦ αἢ ἀγία μάρτυρος Σαεφαάνα. ὁ λόγος διπλίω ἔχων 
ὑπόϑεσιν ) ἀρεσίω ἱερέως κ' τεμένος ἀρέπειαν, ἑκασέρῳ δικαίως μερίζετω ς 

Ἱποὶρὶς., μικρᾷ μὲν οπᾶπον πρὸς πίω οξυκησίσο ἢ ἔργων αϑρόως παύπε 

δυμιυργᾶντος; ἀεῇηϊς, ἀἄσοπον εἶναι γομίξζων ἐν ἑορηὴῇ ποιυμένε ἃ ἐπίδαξιν, 
μέξβον ἑοραῆς ὑπερβαίνειν - 

Ηᾷας δυζΐεπι Τπί ῥτϊοσὶς Ἰδυάατ]οηὶς τασπιδηΐα 6 Μδοαγῖο ἀδργοιηρία : 
Γυμνάσιον μέγα πρὸς ἄσκησιν ἐρεαῦῆς (3}γ} μνήμη δὴ ὁσίως βεβιωκό- 

σον" ἐν γοὶρ «ὦ λέγειν τε κὶ οκέεν εἰς ἄνδρες ϑεοφιλᾶς ἃ ἀσέβειαν ἐπρίανπο 

ὦ σωτηρίας, καὶ σκῦσα πυκνῶς διηγεσδαι σας ἐγκυκλίοις αὐσὼν ἑοραως, συ- 

νεδιζόμεδα δήπε παρόμοια φποὶς λεγομένοις φρονεῖν. 
Ἰ]ολαὶ καπὶ δ βίον περιέρχονται (4) φροναίδες " κὶἡ μολχις ὅψ εταί αἷς οἱὐ- 

κίαν ποῖνπα δέσσαν ἐϊξερίας (4}). λων ὥλοις ἐνοχλεμένων ἀνιαροῖς " ἵνα ἢ 
γένυταί τις ἐχεχειρία δ ογδρωπίνων κακῶν, ΄αλ πὼς αἱ λύπαι παύωνπαι 

υκαπα- 
ὠεσ τυ τυ υβὴ νὺ ἐν χὰ ΝΗ ἢ ἢ, ὑγεε δῆάου απο οδΝνιοεΝ 

(1. Ῥποῖῖαβ . 4υ] ἴῃ Οδρῖιε χόο, ἐς Οδοιίςῖ ποικίλοις ἢ πολλοῖς συγγραμειμιασι. ἴς 111- 

ζεἴ πλασματικοῖς “Σ πριγηγυρικοῖς αὶ μονῳδίοσις "»κὶ ἐπιϑαχαμίΐοις γ "αὶ αὐ τι βη τικ ΟἿς 5 »ἡ 
ποιθτοις ἑτέροις Ἰοφυϊτυγ 7) ἢχο οδίεγναι Σ χρήσιμος δε' ἐφξιν οἰυτὸς ἑαυτῇ, μᾶλλΟΥ », ἐκῷραάσείς 
τσὶ ἐγκώμιια διεξερχϑμιενος. 
ἘῚ) τος ῬΒοτίας ἀς ποῆτο αἰχῖς ς. τόο, ἔς, δε νἢ τῆς σὐτεβείας ἐραςὺὴς,» τὰ Χριςξία- 

ΣΩΥ ὑργίδι Ὑα τεριένῃ τιμῶν. 
(3) [ἀεὶ ΟΠΒοτίεϊας Οὐταιίοη. ἘἙμώπέδτ. ἴῃ Ῥιοσορ. δρυὰ Ἑδδεὶς. Βιδιοιπες. ὉὍτας, Τ, 

ΜΊΠ). ρ. 84:. μεγίς» ἐπὶ το βελτίω παροϊκλυσις»γ καὶ τῶν εἰγαϑ' ὦν σύφυμει'α- 
(4) ἔοιτε κατὰ τὸν βίον περιέρχονται ἑμᾶς)γ νεῖ παντὰ σπὖν βιΐον περιέρχονται. (5) δὶς 1Ἰάοπι Οὐδείοι, ἑαπεῦτ, ἴῃ Ῥτοςορ, ρ. δόο. Τ. ΠΙ. Βιδιίοιῃ, Ὅτας. Ἑαδτῖς, κα- 

λωφ 



ΤΕ ἸΒΑΣ ἘΞ ΗΕ Βα. κ9 
κατατείνεσ, (ν) κῷὼ χαλῶσι, αὐ χρῆμα δ πανηγύρεων ἐϊξώρέδη. δα ον εἰ- 
ποσβέσοι συμφοροὶς. καὶ φὩραῦνωι" χαὶ αὔτὸ ἐςι δἷὲῥ ἑορπῶν σωωυσέλεια. 

Πλᾶτος εἰς ἐυσέβααν ῥέων.» ἀένναος πῷ. κεκαυμένῳ. 

Τῶν μεγάκχον γόσων αἷ: ϑεραπεῖαι,, μεχόλων εἰσὶν ἡδονῶν ἀφορμαΐ. 
Πίνδαρος, διεξιόντος ἀυαρ δ γνωρίμων πσινὸς (2), ὡς ὶ διαλείποι. σρὸς 

ἅπανασκς ἀποδαυμάζων «ὃν ποιηαὴν, ἀπήκχεφας, ἔφ, τι χάριν . ποιόχων 

ἐμοὶ πεπραγμένων, οεφ᾽ ὧν καὶ {εὐδολογίαν ὀφλήσει: -. 
ΣΡ, 97. τοίϊ.. ἐκ σϑ εἰς αἀυσὸν ( Μαρκιανγὸν ) διευπέρε,, 14 εξ, εχ Ροΐϊο-- 

τίοτὶ Μαγοίδηϊ. ἰδσἀατίοηε,. οχΧ αυα. πὰς Μδραγῖας. δχοεγρίξ -. 
Δύο. σῷ. βίε: κοινὰϊ ϑεράπαιναι:, ΕΠ σε ᾧ Θάλασσα, σὰὶ παρ ἑαυτῆς: ἑκασέ- 

ρα εἰσφέρεσα. δῶρα". 

Τινὲς ἐκ φαύχων. ὄντες γονέων, ἐδελφές σε λαχύνσες σίωπατρικίὼ. γοσέντα: 

κακίαν, ἄπο ὡρὸς ἐκείνας (3) δοξαγαες εἶγος χρησσοὶ, λίαν ἐϑθαυμάσϑησαν,, 
εἰς ὐ φάυλοις: ἀγαθοὶ. γομισδένσες. αὶ μὴν ἔϑδος ἐμοὶ πὲς ποιέτες θαυμάζειν, 

ἀδιὲ ὀΐεσδαι τάυσίω εἰκικρινῆ: βάσανον ἀρετῆς. τί Ἃ μέγα μοσικὸν. οὐ ἀμέ- 
ἀοις: δοκεῖν, ἢ παρὰ ςρατιώπαις οἰγάνδροις . πηλεμιχόν. αὶ Υγ5 πρὸς αὐ χέιρὸν 
παράϑεσιςγ. ὀχέχοις οἐρέσκεσι: πλεονεχηήμασιν.. αλλ ἐἰ σις ἀγαϑοῖς ἀνδιροίσι 

χυκλόμε» Θ᾽, κ᾽ τίω. ἅμωολαν. ἔχων ὡὩρὸς παππῷεν φσέβειαν., καὶ τρὶς ὑμερο- 

πὰ ᾧὶ σύνεσιν εἰδελφῶν., «ὡς ἀπάνπων ἐχώρησεν οἰρετὰς » ἀεὶ ἃ παρέσης 
ἡλικίας ἀμείνω κεχτημένος σδν νῦν, εὐ παισὶ μὲν. νέος. σίω φρόνησιν" ἐν ὃ 

μειρακίοις, οἰνηίρ᾽ ἐν ἀνδράσι. Ὁ, χέρων᾽" (4) ὁ δὲ τοιᾶτος ἐπαιρέτην ἐμὲ προσ- 

δεχέσϑω. 
Πάσης "λοτρίωτσας κολακείας ὁ ἐκ γυμωκῶν᾽ ἔπολγος" εἐἶ γε, ἘΠῚ Τραγω- 

δίαν, φιλό.ογόν ἐςι αὐ φῦλον. χα, τις ἡδογιὶ γιωαιξὲ. μηδὲν ὑγιὲς ἀλήλαιε: 
χέγεν (54). τὸ ὃ παρὰ ῥ᾽ φιλαιτίων ἐνφημίως συγχάνειν, ἐσχάτης πεκμή- 
Θμον ἐρεαῦς. 

Εὐώίϑασιν ὄν «ρεσβύται «ρὸς τὰς γέυς ἐρίζαν, ἃ τὸ κρῆστον ἀποδιδογώ 

ΠΕΡ Πρ νι: 

λὼς πνέεσαν ἔσχεν ἐξ ἐρίας τὴν τύχην ; υπὴς δὲ Πϊς Ἰερε ἐξ ἐρίκς΄. Ατἱπορῆβη: ἰὴ Γγῆς 
ἔγχεος. Ρ 8γι: Εά. Οεπεν. Α. τόογ. ἐπ γῦν γὰρ οὔρηπ ϑειτε:- 
(1) ἴμξε ταύοται κατατείγται γχαἃὶ χαλῶσι, αὐ Ῥίατο [..1. Ῥο]ϊτίςοτ. Ρ. 329. Εά, ΗἩξδητίς. 

διερῃδη; ἐποιδον γὰρ αἱ ἐπιϑυμίαι παυωνταῖ κατατείνοσαι (ὃ χαλῶσι». ἘΧχ 4υο ἤυης 1. “΄ 
«ἀπ εἐσρτς ΠΠς (ἸΠἸοτὶς 5} 401, ὄυἱ Οἴηπεδβ τεςφητίοτεβ δορίοιεβ τᾶς! ») ἃς ριχίειτ π᾿ 5ΟρΡἢΪσ 
ἢκχ .. τοῖ5 ἐ ψέϊζετυτη ΠΠ]τ80Πη6 Ὀεπάςῖ, ὅς ΠῚ] ἴεις ρτορείυπι πάθεῖ; ἃς 4υὺ γνἱάς ποῆτα 
Ῥιοϊεξοπηςηα δὰ. Του σὶ Ποιρεενικ οί. 

(1. δ1ς εἰςφιητεν ἀϊεὶ τῶν γγωρί μκὼν τινὸφ΄. ΡΓΟ τὴνὸς τῆν γνυὼρ μων, Ρ᾽ υτ π|}8. Δἀάυξεὲὶς 
ἐδυιργοδον πηὺ5 ἐχεπηρΓ δ᾽ ἰῷ ποίϊγ 5 «κα Τοηξὶ Ραίξογ4 118. Αι αν ἀνοτοηῖ θυ. Ρ. 1965 ἀ δας 
ψεῖθα ) τῶν τινὶ πλάσι ον. 
() Προς ἐκέιγως. «μην }ΠΠ σοηΣ ραν αἰδ-. 
4.) Εϊπάδι. γι. ΓΝ, διτορῇ. ,γ'. 

Κοῖνος γὰρ ἐν πεισὶ νόος, 
Ἔν δὲ Θαλαὴ: πρεσθυς ᾿ ἐγκυρ» 

σας ἐχατοιοτει Θιοτῷ, 
᾿Ορφανίζω, δὴ κακίαν 
Τλῶὥλσεν' φκεννὰς ὁτὸς κι τ᾿ Ἃ, 

Οὐεαι Ἰοσυτω Πϊς πνδη! εἴο εἐχρτεῖπι Φ Πουϊοῖυβ.,, [ἀετη Ῥ πάλι 8 Ῥγιῃι γὰ δηιἰΠπηορ 27. 
Κρέασονα μὲ» ἀλικήας γύον Φέφβεται!. 

{7) Ἀείρεχιτ ἤσμης Ευτγὶρ᾽ ἀϊ5 Ἰοευαι Ῥ] ΟΕ [8.. ν, 2ο6.. 
Φιχλόψογον Ὑδρ χρῆμα. 
ηληιῶγ: εῷν, 

ἡδονὴ δέ τις 
Τυγχιξὶ μηδὲν ὑγιεῖς ὕλαις λέγ»... 



Βό αι τ ΒΡ ἂΣ 

σοῖς ὅτε ἤκμαζον ἀὐυτὸι, γενομένοις, σχειλιαζξ εἰν ἐπὲ χοῖς παρῶσι κωμροῖε" 

ἐξ διων δια σὰ τὩράγμαπι γέγονεν. 

ἘΣ ὧν μεθ᾽ ἡμέραν ὁρῶμενγ ἢ κεγομένων ἀχύομεν, αἱ ἢ ονεράτων δψεις 

ας «ἂὶἱ πολὰ βέλονσαι φυεσδαι. . 

Ῥ. 97. γετγί. ἐκ στὸ εἰς "Ἄρατον Δᾶχα χαὶ Σαέφανον ἄρχοντα. Ἐχίταξ δὲ 

ἴῃ Μαιγίζθηῇ (οάϊος ρᾶσ. 27. ἴο!. νεγίο,, υδ] Ἰϑρίταῦ ᾿Αρώτιον, Ἀγ 

"Άρατον. Ἦος δυζοα 1Π1ι5 ᾿πἰτίαπι 4 (. 1τίαττε ῥγοίαζαπη εἰξ : ἔδει με 

ἑσέρες δ ἄρχαν ἤδη λαχόντων, ὑπόϑεσέν μου γενέσθαι τοῖς λὔχοις,) ἀεῇπιῦ, 

ἃ σὸς ἐμὲς χόγος ἀεὶ σαῖς ἱμετέρως συμάυξεσϑα σύχας. Ηδς [δητοηζὶας 

εχ {Π4 Οτδεϊομθ Ὄχοεγρέας ποδὶς ὀχ θεῖ ΜαςἼαγίας : 
Ἡ ἐρετηὴ, καλὴ μὲν τοῖς ἐπαινέταις ἱπόϑεσις, δι ἢ ἄκεσμα τοῖς ἐν 

φρονᾶσιν. ἷ : 

Ἢ κα πολέμει φύσις σωμάτπον μὲν ἴσως, γνώμης δὲ κραπεῖν καὶ Φιλε:) υμάλ-. 

λῶν ἢ φιλονεικοχσέραν ποιεῖ, τρὸς σὸ δοκᾶν (1) ἐσύμφορον ἀγόσα. ἜΡΕ 

Σχυϑῶν δι νομάδες, ἐποανασαείνασων οαυτοῖς πΉῖε δ δ οἰκετῶν, μέχρι. με, 

εὐ ὅπλοις ὁ πόλεμος ἦν, ἐρίζονσας εἶχον" Ὁ ἢ ἴσον. αἢ «ἡμασος ἐποίησε 

σὲς ϑεροπονπος ἐπικοαθέσϑαι αἧς τύχης" αναλαβονῆες ἢ μαάσιγας, αϑεό σινΘ᾿. 

ὑποδεμένα, σι χέως ἐυτὸς τῆς δελείας ἐνέμνησαν, δεασύσαι φανέντες (2 )» 

Πολάκις ᾧ λκόγος εἰς καιρὸν εἰρημωΐος, κωσορδοϊ σὲ ῥῥδίως,, ὅπερ βιαίως 

ἢ (3) ῥώμη. 
Οὐδέν ἐστιν οὐ χνωπον ἐρεῖ. 

Οὐχ ὅσω λυπεῖ σὰ περπνοεὶ, διεςηχοσα σῆς ϑέας., ὅσον φαινόμενα σὸς. εἰποο, 

λάνει»" ὁ διωσμένες. γέχ 

Δύο μάλιτα τρόποι φρερᾶσι φὰς πόχεις" ἐυμένειος σε θεῦ ᾧ πεορίβοκος. ἀβ- 

ῥαγής. (4) 
᾿Απειρρόκαλον (5) παρὸ πὸὶ γελοῖα αποδάζεν. ἀρ τα 
Ῥὶ δ. τοί ἐκ πὸ εἰς Σόμμον ςρατηλάσίω. Ἐδῃς Οταζοπο., αὐ ὃς 

λη Μαίγιτοηῃ (οάϊοθ. τερεγίτυσ [0]. 391. (6) Ρυβ οὶ }υτὶς ἔεοῖς Ἐδρτὶ- 

εἷὰς ΒιΙδιοἴπεοα αγαο. ΚΑ οἱ. ΤΠ. ρΡ. 863. δς [ε44.- ᾿ 
Ῥ, οὗ. τεέϊ. ἐκ σὰ ἐΐς σινας δ δ φοιτηφῶὼν ἐπιϑαλαμία,. Ἑογίθ ΡτῸ ἐΐς 

τινας ἱεροηάαπη ἐΐς σιναν ὅς εὐ ως Τρία Οτατΐο, ας ἴῃ (οὐ. Μαϊσίτ. 
0}. 45. ἥς ἐοῆσηαῖαγ: ἡ διάλεξις" ἐπιϑαλάμιος εἰς Ζαχαρίαν ἕνα ῥ᾽ ἐὖυ- 

αῷ φοιπησῶν. Ἢ διάλεξις μῆκος ἀποςρέφεται λόγια, αῷ νυμφίῳ χαριζομένη» 
δ αἰμυμένη ὅ᾽΄ σελεμένων «ἰὼ ἡδονίὼω, ὠβροτέροις ἀνδῆ διηγήμασιν. Της]-- 

Ῥ᾽Γ, ολ᾿ ἐτ, αὐ χεγόμεγον, κατόπι» υὑμῶς ἐγείρομεν ἕορτης, οἶδεν ὁ ἴΠοιν;» 

φῇς. 

{τ} [πηπὶῷ ἴοιτε συρεφέῖρον. 
(2) Νιάςε Ἡξειοάοι. Γ.. ΓΝ, Ρ. 21:7. Εά, διερῃαπὶ δῃπ. 1592. 
(3) Ευτίρι ες ἴῃ Ῥ[οεπῖ85, ν. στ. 

“τ --- Πᾶν γορ ἐξάιρει λοῖγος ) 
ὃ κοὶ σίδηρος πολέμει! ὧν δράσειεν ἄγ. 

(4) Μδῖε τη (οἀ. ἀραγῆς. 
(1) 5ῖς ἴῃ (οά. ἵἴμερε χερί. 
(61 [ἴα σοά. Μαιτίδ, ἱπίς ἴρια εἴ) ἐγκώμιον ἐκ τά' προχείρε, ἕἰς ΣΞούμμιον ἐγδοξότωτον 

τξρατγλαΐτάν» υὉΪ νίἀες εκ τὸ προχείρκ) 4φυρά οπτεπιροταΐετη ἰδ ἀλη τ πὶ ἸΒ ἀςᾶϊ), ὅς ἱπ᾿ ΕΑ- 
Ῥτιεῖι εἀιτίοης ἀεείξ. δὶς ἵπ ἐοάεηι (οή. Μαιτγίτ. ἴοἱ, το. νεῖο, ἅτ ἰπ εἰυίεη. ΒΊΒΊ᾽1ο- 
ἰῆεοα (οί, εχν. [οἷ]. 21 5..} ἰφρίτηγ.), εἰς τὸ τῷΈ δασιλέως ᾿ἰψστινανοῦ δρεμάλια' εκ τὴ 

προχείρε καὶ διαλεξιςγ) 4 [ἰς ἰποῖρὶα ς ἐποίησε Ἡ ἔγδα ος κοὶ θεὸς ἐκνυδυτας ὑμινῆσοαι τοὺς τῇ 
Διὸς σὴν ὐϑρώπϑι φιλοτιμίας. 



Ὁ ΒΑ ἊΚΌΎΙΕΠᾺΆ. 2} 

φής. κ᾽ ὄριτον ἄνδρα κοῖσθον ἄγοντα: ἀεῆηϊῖ, ἃ τῇ μητρὶ διηγᾶσωι σίὼ 

ἔυσοχον ἄφεσιν: ψν6ὶ ἢ τοῦϊηθας ἐΐς σινας, Οὐ 1 Οταῖϊο Ρ. 48... (0]0 

ψοτίο (οὐ. Νίαιγιτ.. (1} αυὰ ἤς ἱμάς . ἐσιθαλάμιος εἰς Προκόπιον, 
ὦ Ἰωαννίω, χαῷὼὰ ἰλέαν φοιηγχὶς αὐτῷ. πειροὶπ αὶ μὲν, ὅση δύναμις κέίσω αὐ 

χρέος, σιωάγει “ἢ τρὸς μίαν εἰκότως ὑπόϑεσιν" ἃ εἰς ἕνα καιρὸν σωΐ. ἐς γοϑ 
μἐδ- καὶ τύχη. [πο ρις, ἤμελλεν ὥρα σῶν γώμων ἐπίσημον, ᾧ σὸν ἄμοιρον ἔτι! 

Φασηδος » εἰς ἐνφημέίαν᾽ κινεῖν ἃ λαχεῖν ἐπωινέσίω ἄγαμον ρήσορα. ἄθἤπη1, 

φωραί σε παῖδας ὑμὲν ᾧ πραφῆνοι. ᾧ «ρὸς ἡἥβίω ἐχϑεὶν ἢ ποιαύσας ἐντυχῆσωι 
γαυακας . (Δαἴδα5. δυΐθπὶ ΝΜΙδΕγΙτεηῇς (ΔΟάἸοΙς τγαέζαπαὶ ἔπουΐτας αδὐογῖτ, ἐδ 
ἔλο!6 ἀϊρηοίςεμί δ ῬυἹογεμηηβ δῖ δὰ ροίζεγιογοπι ρεγεϊ πέδη πυρτίαϊεπι 
Οταιοηεπι ἤδο ἐτασιίηεηῖα 6 Μίδοαγίο ἀδργοιηρία: 

ὩΣ μεγάλα κατρϑωτοι, τῦπον ὁ αὐ βραχέα (2. φέρων» εἰς μέσον, φαυ- 

-λίζε, διδὲς ὑποψίαν αὖ μῆ ὡρὸς ἔπαινον οἰρκέσωι σὲ μείζονα. 
Ἢ δυ μὲν λύρα, χορδῶν συμφθεγγομεινων ἀλήκαις" ἡδὺ δὲ ἔῦγθΘ' σωωρ.« 

δος ὁμονούσης᾽ ἥδιστον Ὁ πάντων . γαμὴ στοῤυηοὸὶ φρονᾶσα αρῷ συροικῆναι. 

Ῥ. 98. τεΐξξ.. ἐκ τὸ ἐπὶ τῷό μητρὶ αῷ Γάζης ἐπιταφίε. Τίεσε οὐὐῇῷ (οὖν 

ἸΜδιγῖτ. ρ. 5.5.5. ὅς οαὰ (οὐ, περί. ΒΙΒΗοτΠθοα Ῥατγι πομπῆς χοό7. [0]. 
1ο4.. ψετίο., εχ αὑο παπς Οταζίομεπι (ἀπϑῦγοην ἢϊσ ἀρρϑηθίηυς., ἐκ τὸ 
ἐπιπωφία ἐπὶ Μαρίᾳ, μηπέο, Μαρκιανᾶ, Γώξζη: ᾿Επισκόπε, ᾧ ᾿Αγασαμσέε, 

᾿Εχευθεροπόκεως ἕπισκοπε. Τοῖα δυΐοει Οτάῖιο ἢσς {6 Παδεοῖ. 
Οὐ μεὺὶ πολοὶ ὃ εἰωθότων ποιάυτας μελετῶν ὑποϑέσεις, ἐλεεινὸς ἀἄδέσι λο'- 

δε, ἃ ποὶς ὀδυρμοῖς διουτω Φ᾽ ἀκεύγτων ἐνδοκιμᾶν" ἐμοὲ Ὁ αβαον ἐσκῆ- 
σαι σὸν τύπον, ὅπε τὸ σχῆμα “ὃ οἰχομένης ἐπισρέπει, ποίρεργον οἰεὶ ϑεμένης 

“ον βίον" ἐδὲ στο γῆρας) ἐδὲ σὸ τρὸ σέκγων ἀποχερέδω μητέρα, κοι»νίω γο- 
γέων ἀρχήν. 

Εἰ μὲν ἔλειπέ δι πρὸς κύσμον, ἢ «ρὸς εὐδαιμονίαν, ἐκείν!, ἴσως ἀν ἐδει- 

10 πλείδγος χρόνυ «ὃ λᾶπον οἰγαπληρόντος, ἐπεὶ Ὁ τρὸς ἄκρον μωὴ ἀρετῆς » 

φρὸς ἄκρον ἢ τύχης ἀνέβη, ᾧ σχοιέσων ἐχυχεν ἀμοιβῶν, δίας οἱ ποιησιί 

φασὶ ποὶς ὁσίοις ὑπαΐῤχειν, πάδων καταλε[ασὰὼ πᾶδας, ὥραν ἦγε ϑανάτε, 

σωλοαιπώρδ αθ πολιᾶς αὐτὴν ἐλευϑερᾶναος, κὶ πολῆς, οἷς εἰκὸς, οἐγγωνέας" σεράτσ- 

σειν γὰρ αὖ μεγοΐλαι πεφύκασιν ἐυπραγίαι, κἀν πρὸς τὰ ἀξίαν συμβόινωσε 

σοῖς κεκτημένοις" ὥσφε νοσῦσαν ἐκείγίω ἐδὲν εἰσήει δαγὸν, ἐδὲ χογισμὸς ἔ- 
στρεφεν (3) ἐντὴ «ἰὼ «υχίω, μή τινά πὸ χελύπηκεν, ἐδὲ ὕπνον, ὥασπέρ οἱ 

ποῶδε:, ἐπηδανυττομένῃ (4) τῷ συοειδόφι. ἀλὲ γλυκᾶα παρῆν ἀπὸ ' ἔρ- 
γον 

(1) (Ι. [τἴϑττε πιόπεῖ υτγάπηαις πυριϊ4 16 πὶ ΟΠ οΥΪςΪ ογδιϊοηεια ἰερὶ ὅς 1η δ]ο οὐυΓἀε πη 
Μαιτῖς. Βιδ]ίοιῃες. (οἀ. ΟΧΝ., ργίούεηι ἀυ] ἀθαν [0]. 7.42...) ροετίογέτη νεῖο [οἱ. 2 ει. 

(2) δὶς ἐείίταϊ ρίο βραχία. Ἀεᾶς Ρίπάδν, Ῥ.γτη. ΙΧ, 810. 1Ψ, ἀρεταὶ δ᾽ οἰεὶ μεγόλαι 
ποκύμυϑοι. , 

(3) Ἔστρεφεν. Μαῖε ἴῃ (σά. ἔτρεφεν. ἴίερε ἔσρεφεν, υὧσὐ ἀραᾷ ΡΊΔιτοπεηι ἐς Κορυδ τα 
1. 1 ρΡ. 33ο. Εἀ. δειγδηϊ», 4υεην ἢἷς ἰτη!τ8π 40 ἜΧρΙΈΙΠτ οοίξεΥ. 
ω. (4) ᾿Ἐπηδανυττοιδύν. Τερε ἐγειβομένη . χοὶ διγγυτπομλύῃ. ῬΊΑτο Ἰοεο εἴτϑτο : οὖ γ5 ἴσϑι 
ὁτι ἐπειδάν τις ἐγγυς 5, τῷ οἴεσθαι τελευ] σειν, ἐσέρχεται αὐτῷ δέος χοὰ φροντὶς πϑὴ 
ὧν ἔμπροσθεν 8κ ἐισήει" ἐ τε γὲρ λεγόμδυοι μῦϑιοι περὶ δυ ἐν “Αδὲ, ὡς πὸν ἐνθοίδε 
αδικήσοντι δεῖ ἐκεῖ διδόναι, δίκάν, καταγελώμῆνοι Ἰέως, πότε δ φρέφυσιν ουτὰῶ τἀν ψυ- 
Χνγ μὴ ἀληθεῖς ὦτι εσκοεον οναλονίζεῖαι ἔδη Ο σπυπεὶ ἐΐ τινά τί ἠδίκηκεν" ὁ δὲ εν 4. 
ρΐσχων ἑσωτῇ ἐν τῷ βίω πολλὰ αἀδικη κατ γ. χοὶ ἐκ δ ὕπνων. ὥσπερ ἕ, πυΐδες,, ϑαμκα 
ἐγειρθμκεν.ς.) δειμκάιγει , καὶ ζὺ) μετα κακῆς ἐλπίδυς" τῷ δὲ μηδὲν ἑαυτῷ αδικὸν ξανειδιτν 
ἥδεῖχ ἐλπὶς ἀεὶ παρεττι ) (Σ ἀν χϑη γηροήροιφος, ()μὰ γειῦα ἃ (δοιϊείο ἀείϊοτίρια ἑὰς! ς 
ἀὐῃοίς ΒΏΓΏΤ, 



22 ΙΑ Τ κ᾿ ΚΒ ἃ. 

γῶν ἐλπὶς 9 κ' ἡγεμὼν. ἀγαθὴ ὡρὶς τίω ὠφισμεῤίω: πᾶσιν ἀποδημίαν. μεεὰὶ 
ταυπης ἐπελέυσα αἧς φὩροσδοκίχ!, πανσεχόϑεν ὀφειλομενης. 

ὝἝχαστον μὲν ὃν οαἰυτῆς. πλεονέχσημα. τὩρὸς ἀἰφορμίὼὠ: ἐπαίνα- πελει " μάλιςα 
ὃν), “Ὁ μὴ χαίρειν ἐπιάώνῳ" ἐβύλετο ὃ καὶ δοκῶν, αἰλ᾽ εἶναι: χρυστή {1}. λέ- 
γέτωι πθιγὰ κόρίω μὲν ὅσαν͵, αὐδρὴς ἄπειρον ἔτι , μάλα- κοσμίως βιῶναι, 
βραχέα. πε φϑεγγομεῤίω,, ᾷ σαῦτα , βλέπεσαν κάσω,, χὐ ΘΙ φωνῆς ἡρεμαίοι,. 
ἐρυϑιίματος αἰυτρ ΟἿ ῥνμαάχων ὡρουγυμωΐε. ὅσο αὰ Σοφοκλέες (2) ἐγίνωσκε 
Ὁ συμβοχίώ" ἐκ Σοφοκλέος μω ἐδαμῶς , ἐκ δὲ ἃ οικέιας φύσεως: χσάυσίῳ 

μαϑᾶσα, πάσαις με γυνωξὶ, παρϑένοις Ὁ μάλιτα, πρέπεν ἃ σιωπήν" ἐπι- 

βάσαν. δὲ πασοίδϑ', ὀικόνομον σε χρηστὶν πεφυκέναι, ᾧ φειδωλχὸνγ οἰγαϑὴν » 
εκ παντὸς δεραπόνοσαν σρόπὰ ἃ ἄνδρα ϑεραπείαις ἡδόμενον, ὅσαι σίω γαυαι- 
κῦαν ἐχφαίγοσιν οεἰρεπτίώ" ὥςε Ν'ὴὲδ᾽ γωυαικῶν., σὸς με πειρωμεύας, εἰς ἔπαινον 
σοὺς Ὗ πωρϑανομένας, εἰς ἔρωσα πείρας ἐκίνει: 

Ἔϊνες ὅν ἐκ δβ χοιόσχων φράξεων ἐμϑιβω 2: ποαῦδες πολοὶ χογαϑθοΐ, ἢ 
δεικνυνσες ἐῦ ἑαυτοῖς σίω πέκεσαν " ὅσοι μοὶ ἀρῥενες,, τοσαῦτα; ᾧ ϑυγασέ- 

ρες" δχηὼ Ὁ πάναες ἃ ἀριῶμόν., ὥαπερ ὅν εἰ δ παίδων ἐγκώμιον ἔγραφον, 

ἔδει. ἈΞ γόμον ῥησορμκὸν, ἐκ δ γονέων ευπὺς ὡραϊσαι, ὅπως οἴμαι Ὡροσή - 
ἈΕΙΡ. 7) ἐκ αἢ πὸόπε (3) τίὼ μητέρα σεμνύναι. ᾧὶ δικακόπερος εἐπαινέαρς,, ὁ σιὼ 

ἀκοσμίαν. δ᾽ πώδων εἰς σὰς πεκόνσοις οενοίγων, αὖ καλωπέζονχος αἀρετωῶϊς 
πατέρων σὸς πιᾶδας, πέκνων μὲν γὰρ ἀγαθῶν εὔπιοι πολλάκις γονᾶς, παιδαϊσει 
τὲ ᾧ δοφῇ ωρὸς σὰ βελείω ῥυθμίζονπες " ἐ μοὶ πέφυκε: (4) τέκνα γονέας 
“ἰὐδαγωγεῖν. ὅκαν ἔξω βέλεος φασὶν ἑκατέραν ἐκείνης ἐξεσάσαι γονήν." φωνή- 
σονσαὶ. γορ, οἱ με, δἰ δ ἀνδρῶν, ὦ δὲ, Ὕδ' γωωκῶν ὑπερβαίνυσαι φύσιν. 
οἱ με ὃν δ ἀῤῥένων, ἑκάσερον «ἧς ἡκικίας ἔχονφες ἄκρον, ἴσοίκε πων 
πράξεσιν ὄναες,, ἴσοι δικαίως εἰσὶ Ὁ τῶς ἀμοιβῶς" ἄμφω αὖῷ καλίσῳ ὧἧῥ 

ὄνσων., ἱερωσύνῃ σεωμημένοι" δ μοῦ πρὸ σὦ χήματος ἔργων, σαυπην προξε- 
νησάνηων αὐτοῖς. αἰὼ. πμήν" Δ Ὁ μετ’ ἀαὐσὴν 5» ἐπεὶ (5) μᾶζον. ἐκ ἦν, ἐπὶ 
σοῖς αὐντοὶς φυλασπονσωον. 

Τοιαύτ, μωὶ ἡ μία. συζυγία δὲΎὲ παίδων " καὶ ὃ λοιπὴ Ἑἕωωρὶς,, ὁ με εὖ 
ἐξεσίᾳ πκερνεξίας δικωοσυνίω ἀσχκεῖ, πράγμα, παρὰ ΓΙλάσωνι κριη» χαλε- 

πον" δ΄. καλὸς εὐ λῦγοις ἅμα ᾧ γύμοις πραφεὶς͵, «ὃς γλωταης ἀνα «ἰὼ ἐφ᾽ 
ἐκαάπερωα χορηγάσης ὁδὸν. πίω ὀρϑηὴν μᾶνον οἶδε βαδίζειν. 

Περὶ μωὺ ὃν δ᾽ εἰῤῥένων ποσαῦπι χκεκαέον. κηρυπτομένγων γαρ ἔργων 9. 
πέριταῦν ἐφ μακρολογία,», ᾧὶ σὸ σῷ λόγα μῆκος εἰς ἀδοξίαν πείνει δ ἀρεαῶν, 
ὡς εχ. ἱκανὸν αὐτὰς ὠρχένσως μίωῦσω. αὐ Ὁ ϑῆλυ Δὴ΄' σέκγων . αἱ μωὴ τί 
εἰυτ ἰὼ ἀπραγμοσυνίω (6) ἄλοντο “ἢ μησέρι. πᾶσαι μοὶ τεχάσης μιμᾶνται ὃ 

βίον " 

τι) Ἀεῖρεχῖν ςεἸεδοιτίπηαπι ἡΠμπὶ ΦΕΙΟΗγΠἱ ἐς Απιρμίαταο νογίωτη,, ἀεῖπάς δ Αἰβεηΐεη - 
ἤδιυ8 ἀε Ατὶτ ἀς αἰγρατα πὶ. 

(:.) Ετυά τ ου͵υ(ἀδπν ρετερτὶπὶ ΑἸθΟ.) τ νοσᾶπε,, ἰηίοτιρῇς ςς!εθεγγίτηα 114 Αηπ [)4- 
κότα. ϑορῆθς]}5 γεγδα ἴῃ Αςτι(ο ἀϊςεπιῖ 5.) αἷς κοσιοὺς ὁ σιγὴ τε ΕΟ; τὸ πχῦρ᾽ ἔπη. Ἐυτὶρὶ- 
ἀξ εἰἰαπὶ ἰη Ηξετγαδςο! εἰ ν, 277. 

Γυωγακὶ γὰρ σιγή τε, (ΒΑΓ στὸ σωφρονεῖν 
; ἘΠ .ῃῳ Σ ᾿ 

Κωλλίσον,, εἴσω δ᾽ ἡφυχον μένειν δόμων. 

γα}, ὅς ΡΆ}10 (ἀργὰ γνχιξὴ, ρτὸ γυωαξή,, 
(:) Δη μεζων 9 ' 
(64) Δὰ ἐν πριν μι τυνδυ 



ῬΙΑΈῈΒΊΙΒ ἃ: 5. 
4ίον" “λίω ὅσον, καὶ μὴ εὐ ἄςει τί μίμησιν, οἱ Ὗ ὃ σόλεως ἔξω, ὃ ξῇ- 

λὸν ποιδνσὼ (1). : 

Θευμάζεις σίὼ τὴς σύχῃης περιυσίαν ; (2) ἐγῶα Ὁ σὺ μυδοὺὴὺ κῖφον γιωαῖκα 

παϑᾶν, ἀπωδίας ἅμα ἃ πολυπαιδίας συχᾶσαν " μᾶλλον ὃ Δ εἰρημένων ἐδέ- 
σερον ϑαυμασαὸν γ) ὅπε πὸ πρὸς οξίαν εὖ πράττειν 9 ὅτε σὺ μέτρια φρονεῖν εὐ 
ὀὐτυχίαις ἀλόγοις. ὅκεν ὠὡγκώδη (3) τῇὸ φορᾷ δὲῥἶ ἀγαθῶν, ὕσις ἐδὲ φωνίώ 

ἰφῆχέποσε σοβαρὰν, ὁδίαν ἱςορέσωι φϑέγξασϑωι, “γιωὴ πρεσβύσις , ἀδωμων. 
ἐπεδιηὴ γοὸρ Ολυμπιὰα ἣν, ᾿Ολυμπίων Ὁ ἄρα σελυμένων , γενόμισαι μὴ παρᾶ- 
γαε γωῶκας,, παρελϑᾶσά σις εἰς σὺ -ἀδιον γραῦς, εἰς ἐπέπληξέ αἷς “Ελανοδ'ἐ- 

κης αὐτῇ, ἃ αἰ σαῦσπε ποιᾶς, ὦ γύναι, παρὰ δ᾽ νόμον, ἐπύϑετο" καὶ Ὁ, χκία 
φοραικωῶς,, «ἷνι δ᾽ ἔφη, μῶλον ὀφείλεται «ἡ ἑορτῆς ἀπολαυεαν (4}. ὅ “ἢ πῶ- 

δὰ μὲν ἀϑληπὴν ἀγέσῃ πρὸς τἰὼ πανήγυριν ,) ἐδεχφὲς ὃ νενικηκόσας Οὐ χυμ- 

σια κεκτημένῃ (5). 
Τοιῖσον (6) ἐδὲν εἶπεν ἐκείνη" πὴ μὲν ἂν αὐναναίον. ὅσον ἐπὶ μέζον 

αὐ} πὸ ἃ ἀπραγίας ἐχώρει, σϑσᾶτον ἐχάλα (7) πὸ φρόνημα " ὅπερ αυτίὼ 

ᾧ βεβώώως ἀἰ δαίμονα διεσήρησε. αμῦσιε πὺς ἐν καμωροῖς οἰξιώμασιν 'ᾷἄλες αλαΞ 

χόϑεν ἐπὶ ἃ παφὴν σωεκάλεσε' παῦσα Δ αἰςυγεισόνων ἐκίνησε πὸ σέλῳ " σαύῦ - 

σὰ τίω ἡμετέραν ἐκένωσε πόλιν, πρὸς σὸ σἣς ἡσυχίας εὐπῆς ἐνδιαίημα. τοσέοα 

πων ὃ ὅμως εἰς πᾶτο συυιόντων,, ἐχ οἱ μὴ ἐπαινεταὶ δ ἔργων 5 οἱ ἢ ὧἧῥ 

λεγομένων ἦσαν ἀκροαταί" ἀλ᾽ ἅπας ἤϑελε φὰς οἰκέοντας ἔχειν γ γὰ «ὡς ἐκά- 

γης οἰρεπὸς διυηγήσετιω. 

Τοιγαρᾶν εἰωδὸς ὃν σοῖς ἀφημᾶν αινα βυλομένοις ) σὸὶς ἐκείν περκεργάζ εῶ αι 

πράξεις, «ψϑαναίον ἐγὼ πέπονθα πσάϑος " αἰσθόμενος σὸ περὶ σπαύτης δρυλόμε- 

γα μι χωρόσηεμε Δ διανοίας, ἐπιμελῶς μωὸ ἐϑέμω ἐκκλίνω σὸς σαῦσα διη- 

γημένας,, ἡδέως ἐμαυτὸν ὠπαπῶν͵, αῷ δοκᾶν μηδοὺ ἀγνοῶν δ ἐκείνῃ, πρϑ- 

σῴσων. ὁ μὴν ἔσε σιωπῶνακς, ὅτε σαυσὶὸ (8) λέγονακς, ὑπῆρχεν εὑρεῖν. 
Πξ ποίνων πίω ποιαύτίω «ἰυχίω εἰκάζειν χρὴ καταλύειν, ἢ δήχον ὡς οδ 

χειμῶνι περπνῷ , «υχαγωγίας γεμοναι καὶ ῥχεώνης - οὐδά “μετρίας σε 

σνᾶν αὖρα: εἰκὸς, καὶ πηγοὶς καϑαροὶς ,) καὶ Φ,ᾳφοανῆ νάμαπο ῥέεν γ καὶ 

πᾶσαν ἁπλῶς ἡδονὴν, ὅση λεμώνων εἰσὶ σωφροσύνη (9). σπώσπε οὖν ἀλ" 
λα 

{1) Μαῖε ἱπ (οά, ποίξντα. 
(:) Μεῖς ἴῃ (οἀ. περεέσίαν. 
(3) Μαᾳὶς ἴπ ζοἀὐ. ὀγγώϑν. 
(4) Μαῖε ἴῃ (ὐοά. εἰὐπολαΐνειν, 
(:) Μαῖε ἱπ'οἀ. κατηρμεένῃ. ως ἱςορία αἰΐεηο Ἰοσο ροίτα ἴπ πιεπηοῦίἂπι τενοσᾶῖ ἢ ς 

Ῥποιῖΐ ἀς ποίϊγο ΟΠουῖςίο 7 ἀ!ςἰυτη : ἔστι δὲ τῆς ἐυτεβείας ἐρκστὴςγ τὰ Χριστιαγῶν 6. 
για τὺ τεμένη τιμῶν" πλία), ἐκ οἷδ᾽ ὅπως, ὀλιγώρως, Σ λόγῳ σὺν ἐδένι μύϑε; (ὃ ἐςο- 
ρίκς Ἑγηνικας, ὧν καὶ δέον, ἐγκχταμίγνυτι τοῖς ἑκυτῇ γρώμμασιν, ἔςιν ὅτο Ε ἱορολογῶν. 

(4) 5'ς ἴάετη Ὁμοτίεϊα 5 ἴῃ Οταιΐοης ἕωπεδγὶ ἱπ Ῥτοςορίυτῃ Οάζααπη , δρυά Ἑαρτὶς, Βὶ- 
δΙϊοιἢ. Οτας. ΤΟ ΜΠ. Ρ. 849. ροϊαᾳυσιπ {ἀρεῖ τ Ρετὶο! ς ἀϊξξαμα ἃἰίεπο Δ τς ΙοςῸ ἵεία- 
1, εάετι Τὰ )]εῖτ ; τοιαύτάν ἐκεῖνος ἐφῆκε φωνὴν ἐδαμδ' πὰν μδλὸ ὅν τβναντίον. 

(γ) επί! ἐχαάλα», ρτὸ ἐχαία, φυοὰ ἱπ ἰοάϊςε, 
(8) Μαᾳῖε ἴῃ (οἀ. ταῦτα. ἀρ τα: 
(9) ϑυΐρεέξᾳ νοχ; 8η καλλονὴ» νε] ροιΐιι8 ἐδυνγ" εῶς ΡΒοῖΐας πος ἀε ποῖἕτο Τυἀ τοῖα μα 

τὰς : ἐτϑ' ὅτε εἰς ψυχρολνγίαν ἐμπίπτει » κα πρὸ; τὸ ποιητικώτερον παρασυίΐρεται. Ηϊς 
Ἑηΐτ ποη Οταϊοτγεπὶ ( ἢγι ἀπ. [τἀ Ετπηϊσιηι ροεῖαπὶ) ΕΙγΠος ςαπροβ Ρίμάδιςο ποτε 
ἀείς τ δεητετη Ἰερεῖς τοδὶ νἱάεαγι.. δἷς 1ἀεπὶ ἴα Οτατίοπς. ἔμπεθτγὶ ἴη Ῥτοζορίυπι Ρ. 86ο. ἄς 
861, Βιϑ!οιῆες, (τὰς, Ἑδδιίοι! : Κύρῳ φασὶ τῷ Καρεβύσε καϑεῖυδοντι γ δόξαι αὐρὴ προσελο 

0 ΤᾺ» 
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λα κάλη (1) γε καὶ κατειγωγῆ, ᾧ ὅτι πονηροῖς οοἴκηπον αὐ χωθέον, ὅσως εἰς ἱερὸν 
ἐφοίτυσε χῶρον. ἡγδνται Ὦ «ἡ πορείας αἱ περὶ ἃ βίον αὐαὴς εῥεπαί. ᾧᾷ δείχνυσι 

μεν ἐκείνη δ ἄνδρα, δείκνυσι σὲς γονεῖς. ἀγασι ἢ παροὺ χῶρον δ σεβὴ ᾽, ἵνα 
ξύσωνσωαι σὰς «φυχαὰς.» προδεδωκοσων πὸ σώμασι. οἱ ἢ μάλα φιλοφρόγως ἐυπίω 
ὑποδέξοντωι , ἐνσὶ σῆς περὲ εἰυσὸς ϑεραπείας., οἰναὶ περὶ γογέωας αἰδᾶς. οἐνοὶ 
σῆς περὶ σέκνα πωδείας γ), ἀναὶ πολυτελὲς χορηγίας, ἣ πίω ἀπορίαν (2) 
ἐπεκόέφιζε τοῖς δεομένοις. 

ΤΠόσων οἴεσδε ϑδυγασέρας πρὸς γάμον ὠὡραΐας ἐξέδωκων͵. οἴκοϑον προῖκα 
προσϑεῖσα ; πῦσᾶς ἔϑρειε γέες εὖ οἰρφανίῳ κασαλιφϑένσας; πόσαι γωμναῖκες χήν 

ρδύεσαι σὸς ἐκείνης ὑμνᾶσι (3) φιλοᾳμέα:) πόσαι παρα τιύτης ἐφοίτων εἶπε- 

ςολαὶ, ἄλη πρὸς ἄλον πῶδα., πᾶσω, πρὸς εἴα γεγραμμενωι σχοπον; πες ἐὴδ 

ἐκεσόνσνπων δεήσεις ἔργον διελθεῖν (4). καὰ πρὸς ποσάσες οἰυαῇ «ὃ φιλαν- 

ϑρωπίας μερλζομενης,. ἐΐας σίὼ μεγίςω εἰκείνης δεργεσίων» εἰσιϑυμήσας 
μαϑεῖν γ, «ἰς ἕγα δῥ χωρίων (41) σὲς εὖ παϑονσας σωαγαγῶν , ἕκαςον 

ἔροιτο , «γα διὰ πλείονος ἤγαγε μάλλον δυνοίκε,, ε'αυσον ἅπας ἐρεῖ. ἐκο 
σε ἢ αὖ πλεὸον ἔχειν δοκᾶνσος, αὐ “ἣς ἰσότησος μεσρον δυλάότοι. 

Εἰ πεὶ Ὁ δῇδ εἰκείνης εἰμνήσϑιίω γραμμαάσων., βέλομαα ᾧ (6) διηγήσασϑωμ" 
ὄψεσϑε γὼρ εὐσεῦδεν «πλῆν ὄγτως: γωῶκα, ἢ πρᾳόαησος γεμεσαν,, κ' πᾶ- 
σιν οελύπως προσφερομειγίω. δυοῖν γὰρ περίπτε (7) φιλονγεικόγσων αὐδι- 
λοις, κατ᾽ ὀλίγον σε ουποὶς. οἷα φιλεῖ, αἣς ἔριδος αὐξανομενγης, ἀνε βη πὸ 

πῆς φιλονεικίας μέχρι σὸ δεηϑῆνω κρίσεως ἀρχικῆς " καὶ ἢ γρώμμασιν ἐμ- 
φοχέρος πρὸς σὺν πῶδα σωέςησεν,, ἐκατέρῳ γικίῳ αἰαῦσα. ἕπω χρησαὸν εἶ- 

χὲγ Ὁ ἄκακον. κὐ πραγμάτων ἄπειρον ἦϑοςς 
Πείϑομαι σίω ὕὅσως εἰμφύσο φιλανῶρωπίᾳ χρωμενίω, κ' ποῖ. ὄναρ υτά 

ϑεωμείγοις (5) . ϑῬοσημάτων ἰάσεις διδόναι " οἷον ἀμελα συμβῆνω αῷ σίω 

ἡμετέρων χαχόναι πρυτανόζειν ἐρχν . χεεία ας εὐυασον αἰνῆγεν ὡς βασιλέως 
πάχος ἐπαιπᾶσα πολύ. σπαύχίω.. ὡς εἰβέλετο͵, Φθϑεϊς,, ΔΩ͂Ι ἃὃ᾽ ἀυτῆς ἀνήα 

αὐσὐδῆς.. εὐ ἴσῃ ποιόμενος πάΐξει πὶ πρὸς αὐυπὴ χωρία ποῖς δ)ηλάσοις. "Ὗ 

μέσον ὅν πῆς πορείας εἰυαῦ βυβῶνος ε᾽παρϑένπος ἐξαίφνης, εἰπειδιὴ νῦξ εἶγε- 

γῦνει, ,), μόλις μωῤ, τῆς οὁδύνυ: (9) ἐπαϑυμείνης σὸν ὕπνον, εἰκαίδέυνδε δ᾽ ὃν. 
ῳ 
ΟΥΟΥ 

ϑόντα, σχάκζα,, λέγοιν, ὦ Κῦρε" ἦδι γαὺ εἰς τὰς κρείττονας ἄπει, πείϑομκι τῇ - 
τὸν εἰς τίν) ὁμοίαν τῷ Κυρῳ ταξιν ἐλθεῖν, εἴτε χωείον ἐσὴ τερανον,, ὃ δὶ Μακα- 
ρβῶν γήσους οἱ μῦϑοι κχκλοῦσιν Ἔ εἰπε χοὶ ἀλη τις ὥριςαι τοῖς «γκθοις ἀμοιβή - 
Ου͵)ι5 φυΐϊάετπι κακοζηλίας δ] ἃ ρυτιάϊὰ 5 σπειαρίαηι οσσυτεῖς ἢ Οτδιίοης ἴῃ ϑυσηπιῦπι ἀμ" 
σοῖη 7 ἰδ᾽1 4. Ρ. 8ός. 

(1) Μαΐῖε ἱπ σά. καλλῃ. 
(1) Μᾳῖε σδύπορέαν» ἴῃ (Ποἀ, 
(3) Μεῖε ἴῃ (οά. φιλοτιμίαις. 
(4) 51ς τοίϊτίταϊ ργο ἐλϑεῖν. 
(5) 51:ς ἔετε Ἰάεπι Οταιῖθη, ἔαπεῦτ. ἴῃ ῬτοςΟΡ. Ρ. 85:9. ΤΟ ΝΠ. ΒΊΒΙοιδες. Ὅτᾶς, Ἐφθτίε. 

καί μοι δοκεῖ. ἐΐ τις ϑιῶν πάντα: ἀνθρώσες εἰς ἐνχ πὲ χῶρον συυαγκγῶν, ὅπασον αἀπω- 
πτήσει κ. τ. Ἅ. 

(6) Τοτις καίτι διηγήσασϑα,. 
( Ἦ Β!]ς τοήίται περΐτα, ἀὲ φαφά 4)" γὸγ ρῖὸ περὲ τῦγ ἡυοά ἴῃ (οά, 
( 8) δὶς γείιαϊ ρτο ϑεωμιένης » 4υοα ἰμ (οά. ες Πτῖτε [ρει οοδα8. ΟἹ, 1ε εντὸ 

νϊἀεηάιη τόπο Ν᾽ πὶ. Αἰπαςπίτατ. ΡΉΠ]|Ο οξ. Μεάϊς. ρ. ὅτ..ς, ς. τα! δὰ Ἀδεηυπὶ 
1730. 15 8, Ηις νί4.5 ἀφαυ) ἀΠἰπιάῖοιεπι ΡῬΗοι ἢν τεῤξς ἀς ΟΒοτῖςιο ἀ  κιἢς ; ἔσϑ᾽ ὅτε 
εἰς ψυχρολογίαν ε᾽μιπήπτει. δὶς ρ4}}}19 (ρτ ΝΜ ατίὰ ἰδέϊυ πη ριαάϊσας) 400 ἃ Ππηρ]ις ταὶ 1) λιτὰ 
1ΠΠ]} εἰσ τὴ Τα ἀΐς]ὸ σφαγαῖς ἀγρυΐϊτ. 
(9) Κορεπά μη οτοάο οἰσωϑεμέγᾳς . 



ὈΤΙΑΤΕΑΙΒ Α. ᾿5 
[ ͵ ΕΣ 3 - ι ν ᾽ [ ἐ ΄ τ ϑυς - ᾿ 

ὅσο» βραχυσατοῦ ὄναρ ἰδεῖν. αὐ Ὁ εἰγύπγιον, κἃ μήτηρ “»7) ε ρωσῶσα «ἡ γος 
βολῆς πίω αἰαίαν " ὁ μεὴ οὐ πάϑος δεικνύς, Κ Ὁ, τῷ χεῖρα προσάγεσα , 
σῷ ϑεία πάϑδες χρωμένη συμβόχῳ " ἐδοξε γύκσωρ ἀπηλόχϑαι αἧς νόσε" καὶ 

μεϑ᾽ ἡμέραν ἀπήλλακτο. εἰκόσως,, ἐς ἐόδικε, δ οἰρημεῖνον ἐκείχῃ νεμεσιν εἴρα- 
γον αἱ Υ πράξεων ἀρεταὶ, ᾧ διο σῆς πείρας ἀυτῆς παρισσῶσιν γ), ὡς μο- 

φίω αἰυπὸὺὶς εἰγοίαος (1} εἶναι γομίζεσιν οἱ πολοί. 
Ὧ πολυυμγήσι ζηλωτῇ (2) ἐκφορᾶς, παίδων.» ϑυγατέρων, ἐκγόνων, αἶκο- 

λυϑόγτωγ ἐπὶ σὐ μνῆμα. ὦ ϑανάτε δακρύων μιὰὴ δεομένε. σποιᾶσον ἔσρεπε 
σέλος ἐκείγῃ" σοιᾶσον ἠύξαπο πέρας λαχεῖν ,) πρῦπερόν σε πολοΐκις γ ᾧὶ σαροὶ 
σίω γόσον οἱυτήν. σῷ γὸρ πρεσβυτέρε δῇ'δ πωώδων παϑόνποια ᾧ δακρύσανε 
σος, ““ ἔσυχον, αἱ σέκγον ) φισὶν, ὧν ἐγλιχόμίω. ., ὅπως ἥδιςον ἐπελ- 

δεῖν ἑκάςῃ γωαικὶ σωφρονέσῃ. μιὴ γαὰρ παιδέον ολοφύροιτο μήτηρ" οἰλοὶ σε- 

λόνσῶσαν μητέρα ϑειάσαπο (3) πᾶς. σπκῦσρε διελέχϑη γωΐπ, μικρὸν αἰπές 
χῦσα σελότις, ἐδὲν παραπλησίον παϑᾶσα πρεσβύτεως, οἱ σέως μωὴ σχημει- 
φίζονπει βέλεσθαι σελάτπᾷν, καὶ φασὶν ἱκονῶς αἰποχαῦσαι σῷ βίου" εἰ πειδ ἐν 

δέας αὐυσῶν γόσῳ περμπεσων, ἀΐσϑησαι πλησίον ὅσαν τίω σελόυπίω, τότε ἡδὴ 
ἃ οἰκείων ἀποκαλύπσει διάνοιαν, ἃ βραχωὶ μωὺ ἡγεῖται δ᾽ χρόνον , ὃν ἔχα- 
χον ἄνθρωποι ζῇν, ἀναλογίζετω ὃ καὶ σκοπᾶ σὸὶς περὶ πὸν βίον ἡδυπα- 

ϑείας (4). 

Σωκράσης με ὄν͵, παρόντων αὐαὸ δῥ γνωρίμων μέλονφι σελόταν., ὡς 

ἤσδυσο δακρυύντων, ποῖς μεὶ μικροψυχίαν ὠνείδισε, ας Ὁ ϑρηνόσας ἐϊξέ- 
περ ε γυναῖκας, ἵνα μι ποιαῦπε, φησὶ, πλυημμελοῖον " ὅτως ἡγεῖτο σλχημμέ- 

λημα αὐ δακρύειν. ἡμῖν ἢ προσήκει κρασῶσι ὧδ᾽ ὥλων ἃ 4υχῆς νοσημάτων 5 

ἡδονῆς, κέρδυς, ὀργῆς. ἢ αἃ χοιπὲ παάϑός, ἐπικραῶσαι ᾧὶ ἃ χύπη:" ὡς ἅπαν 
μοὶ πόϑος φόνχπέον σοῖς εὖ φρογᾶσι" ποσᾶσον Ὁ μάλιςα λυπίῳω, ὅσον ἡδονὴ 

με, ᾧ χρήμασι» ᾧ ϑυμὸς, ἔχει αινὰ συγγνῶώμίω τοῖς μαρφάνοσι" κἡὶ με σὲ 

τερπνὸν προξενᾶσα" «ἢ Ὁ. παρέχονσκ κέρδος" ὁ ὃ γγ σωφρογίζων ἐχϑρὅ: ΩΝ 

“7 ἢ λύπῃ, πλίω αὖ μαράνοαι ἃ ἀνιώμενον (6), ἐδο προόσεςτιν ἵσερον. 

Τεκμαίρομω διὴὶ ἃ «αὐς ὠμέμπαες ὑμῶν ἀδελφάς, (ξ σοιῦπε ὃ γιωαικείας φύ- 

σεως δ όλως- καμπτομεύης ποὺς λύπαις, φέρεν ἐγκρασῶς «ὁ συμβάν " εἰ μύ 

απὸ δοκὰ «φὄἄδεσθαι Πλάσων, ὃ μόνον ἀνδράσιν εἰπωῶν, ὠλὰ ᾧ γυομξὴ «πὸ- 

δαίως πὸς ϑριίνος μὴ πρέπειν. (7) ἴσως εἰσέρχετοωώαις ὑμῖν ἀδυμία, λογιζο- 

μωΐαις εἰς ἔσπεχεν, εἷς ἔφερε ταῖς ἀγκάλως,, ὡς προήγαγεν εὐσαῦϑα σἢϑ ἡλι- 

κίας, ὡς σωήδετο «μωμένοις ΡΟΣ: ὡς ποσαύτρ πεοὶὺ ὑμᾶς ἐχρῆτο πῇ ϑερα- 

Του. 1]. Ὀ πείρ, 

1) Ἐπιεπέο αγονήτας»γ ἐπηε 116: 
2) Ἐοτιε χοὶ ζηλωτᾷ ἐκφορᾶς. ᾿ 
3.) ϑευΐίωηβ εἰξ 2 πε τποτῖοπὶ ΑἸ πτᾶῖοι ) {εἀ πλ4ιτ18. Π]108 σοηΐρίοϊαϊ, 
4) Ἑυτὶρίἀς58 ἴπ ΑἸςεπίάς ν. 668. 

Μάτὠυ ἀρ οἱ γέροντες ἐύχονται ϑενεῖν, 
Τῆρας ψέγοντες. Οἰ μακρον χρόνον βέίβ, 
᾿ν δ᾽ ἐγγυς ἐλϑη ϑανκτος, ἐδεὶς βύλοται 
Θνήσκειν " τὸ γῆρας δ᾽ ἐκ ἐτ᾽ ἐς εὐτοῖς βαρύ, 

(7) δὶς τεβίτωϊ ε Μεοατεῖο ; πιαᾶῖς ἴπ (οά. ἐχϑρόές. 
(6) Μαῖε ἴῃ (οἀ. πὸ ογεώμῆνον. 
(7) ΤῺ Μεηέχεπο ρ. 247. ἃς 248. Εὰ. ϑδεῖγαηΐ. 
(8) Βοτῖε τιμωμένοις 5 πῇ ἕος ρδτγὶιογ ὅς ἐς πρρίς 18 ὅς ἀς ἔα μληῖ8. ἀἰςάτυτ, 



ἢ ΠΑΙΣΑὶ Ἐ πα ἂν 
σε, ὥςτε, παρ ἀντίω αἢ νοσήματος ἀκμίω, ὑποκλέ αι δ᾽ κίνδιωμον), ἃ ὁ 
᾿Α᾽σκληπιαδῶν (1} δευϑῆναι,, σωϑανομένων ὑμῶν , ὡς εἰκὸς,, ὅπως ἔχοι, 

φαγυῦ ἀποκρίνασθαι ῥᾳον ἀυτίω Φίἀκεϊσϑαι. ς 
Ταῦσα ποϑον ἐικόσως ὑμῖν ἐργαζόμενα, λυσίω ἐκ σῷ ποόϑε κινεῖ" αλίζὼ, 

ὡξ ὧν ἐκείνης δϑαυμάζετε πρόπον., ἐκ τόσων εςὶ παραμυϑίαν λαβεῖν, ἐὐδηλον 

ὃν, αἷς πίω μοὺ ὑμῶν φυλάξει φιλοστοργίαν, ὠφελέιας ἢ μείζονος αἰτία γε- 

νήσεται. ἐν γοὸρ δεῖ σι κ' φιλοσοφεῖν ( δεῖ δὲ περὶ σοιάντης λέγονσα γυ- 

γαικος ) φασὶν οἱ ταῦπεο συγγράφεν δὲεινδι, ᾧ πείϑεσι λέγονπες, σοῖς ὃ' ὁσίως 

βεβιώκόσων ψυχὰς (2), ἀποθεμένας σὲ σωμαπὸ,, μείζονα διώασδω δρᾷν, 
ὥςτε πλείονα νὼ «ἰὼ ἐξ ἐκείνης ὠφέλειαν καρπωώσεδαι. ὅκως ὃ λογιςέον. ὡς 
εἰ μὴ ϑέμις ὐνϑρωώποις ἀθάνατοι ζῇν, ἕν (3) ἐυποῖς ἐντυχὲς ὑπολείπεται, 

σὸ σπελευτῆσαι σὸν βίον ἀγαθῷ ἐπὶ γήραος ἐδῷ (4). 
Σόλων μὲν, Τέλον ᾿Αϑηνῶον παρὲ Κροίσῳ σῷ ΔΛυδῷ μακαρίξα, ὅτι πα- 

σὴρ ἤδη κ' πάππος ἐνδαχίμων γεγονῶς., ἐπελέυπα᾽ καὶ δὲ ποσύτῳ παρῆλθεν 
ὀὐσαξίᾳ (5) τὴν Τέλον, ὥςε κ παῖδα. ἐκγόνων ἐκτήσατο. ἐκέινίω ὀλβίαν προ- 
σεῖπεν ὧν ἐικόσως ἡ Τραγωδία, (6) ἐΐπερ ἐυτυχῶς τίἰὼὡ σελευταίαν ἐπέρα- 
σεν ἡμέραν. ποιητὴς μὲν ὄν, ἐπῶν επιγράμματι σὸν τάφον ἐἰσίμησεν ἄν" 
ἐγὼ Ὁ, μέτρο χωρίς" ἰὶ γάρ εἰμι ποιηακός " ΜΗ ΔΑΚΧΡΥΕ, ΤΟΝΔΕ 

ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ὍΡΩΝ" ἘΝΤΆΥΘΑ ΓΥΝΗΣ ΚΕΓΤΆΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ, 

ἸΆΞΙΟΝ. ἜΧΟΥΣΑ .ΔΑΚΡΥῺΩΝ --ΟΥ̓ΔΕΝ.. ΣΕΜΝΟΙ͂Ν. ἜΖΗΣΕ; 

ΒΕΟΝ ' ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑΛΕΛΟΙΠΕ ΤΕΚΝΑ, ΚΑῚ ΤΟΎΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑ. 

Ηδέϊεηυς ᾿ποάϊτα ΟΠΟΣΙΟΙ: Ογαῖῖο. ἶ 
Ῥ, φῦ, νετί, Ῥοδωνιῶς,, ἐκ απὸ ἐπὶ Προκοπίῳ Σοφισῳῖ ἐπισαφία. δῆς 

Οτγατοπε ἔμποῦγεπι, αυὰ Ῥτοςορὶ! {1 Μαριγι ἀεξηηξ!! ἰδυάες ςεἰεθγα- 
νῖς ΟΠΒοσγίοϊαβ., ου]υίηαα. τπιθπληῖς ῬΏοτίας (οά. τόο. Ρ..338. εὐϊάϊε Ἐὰ- 
Ῥσῖςιυς ΒΙδΙΙοτ, ατας. Ν ὁ]. νεττ. Ρ. 841. ὃς ἔξ4ᾳ. (7) 

Ηῖς δυΐεπι Ῥεοοορίᾳς ΘάζΖαυς., 4υ1] (Βοσίοϊυπι ὅς ἀρ ϊαΠὶ , δς ἀρ 
ςΕ1- 

-- - τ’ --- Πρ τ .΄ῤῤ΄ῤῤ.-....ὃ.ς..ς-ο--ο--ο---ς-.--ς-ςΞε.-ς--ς-ςς-.-ς 

(1) Μᾳῖε ὃϊς ᾿Ασκλγπιαδῶὼν τη Οταιοτῖς ΟΠ τὶ Πίϑηϊ οὐἵε. ροἤτυπι. δ.) ]Πςες, υἱ τες πιοπυΐς 
ῬΠοτιίω 9. ηοῆτι 5ορ Πα, 4 ἀπλνὶς εἰ εραητί Ππι] λεξ ις, ἐκ αἰεἰ τὸ γννίσιον διώκει, . .. [ες ἃ ἱπτεγά πὶ 
πρὸς τὸ ποιητικωτερον παρασυρεταμ. δες ἔς τάπγέῃ ἔμ [Δ ἀς ἀεέγαυ ἀδηά τ εἰ ( Βοτὶοῖ 85) τὰ Π 5 
αυτάςκιη Ὀοπα5 ΟΥΔΓΟΥ; 4 8Π) εἰεσθπς ὅς ἀϊίεγι5 ἰστίρτοτ, ἐεὰ 41 ἔς] Ἰς1ΠΠπὶς Ἐ Χιηνα ψεῖοΓ ΠῚ 
δυξξοταηι ἰοςα ΡΑΠΠπὶ ἐΧριςῆπε,, εοίφυς ἴπ {ποσὰ πὶ ὃς ἔδηρ απο πὶ Γαατη τὰ ζοπνεῖτῖτγ ἃς 12- 
ῬἾ Πα ἴῃ 1118. ἀισεπάϊ ρεπεῖς γεπεῖεβ, ἱπαβενξατδη {πὴ ρ]!} εἰτάτε ΠῚ, σαπάοτεσῃ . ρετίριςεἷ- 
τς] 7) ΡΌΓΙ [ςτπ]οπἾ85 σαἤίτατεπι ὅς αἰ οἰ πλΠ.) ὃς ἐργερίας [ἐπτθητῖ 85.) ὅς ὕᾧϑος (Σ αἰληϑείαν 
τ δι Ῥῃοιίΐίως., Ἰάφο πιᾶρίςβ τη ΐγεγὶ8) 4υοά Τυἱξί πιδηὶ τς ουΐο (στιρίετις.. ἸΝΏΠς9 ἀυδῖτο αυΐῃ 
Οὔῇπεβ πρυᾷ ταςα {πα !οΠ] νοΠειμεπῖει ππεςπὶ ἐχορῖεπῖ, υὐ σὐτεῖα {{ΠΠπ|5Ξ Γ)ες! ἀπαατῖο- 
πὲβ ε Μαιτγίτεπή (οάϊες ἰπ Ἰυσεπὶ ρτγοξογαπτυγ.. ϑδεὰ αἰϊ8 αὐυΐτο πηδίοτγί8β ργειῖ ορεγᾷ ἴπ 
οπιπΐπην Ορα θη πη ΕἸ τα τ 4] πῇ ΒΙδΙοτῇεςα.) φυ οσὐπὶ Μαιτγίτε πη σοπίαπάεπάα ποη εἴ, 
ἀε!τείσωπε. 

(1) [πὰ Ὁοά. οἰποϑερικνες. 
(32) Μαῖε τπ (οὰ. ἐν αὐτοῖς» ρτο ὃν αὐτοῖς. 
(4) Ηοπιετίςα ἀιϊςεπα! ἔοιπιὰ!α, 4ιᾶπι αἴατρᾶς Ῥίαιο ἀς Ἀερυδίίςα Π. 1. Ρ, 323, Ηο- 

ταξτυμα ἰαυάδης. 
( :) Εοτιςε εὐτεκνία. 
(6) δειΠεεῖ τοίρεχις Τ γαροεάίααν ἙυτὶρΙἀϊθ Τυσσάα: ἀἰξεδπι»γ δὶ Ψ, γο9. 

ὧν δ᾽ εὐυδαιμϑγων 

Μηδένκ γομέζετ᾽ ἐντυχεῖν, ρὸν ἂν θάνῃ, 
αυῖ υἡπάνοιπασθέμ ν. τοῦ. ὅς (τη. . 

(γ) Εκῆδε ἃς τὰ (οά. Μαιτγίτεπῇ, αδὲ, φυοά σεῖς οδίεγγανιι ΟἹ. ̓ σϊαγῖς.), γεξξς ἤς Ἰαςὶρὶτ» 
ὃ λογυς ἰχϑεται μεὲὴν εἰἰς ἀνα γγκάν ποικυτῆς ἐλϑὼν ὑποϑετζεως, Μαὶς ἐπ ἰδ ΒΙθ]οιΠες ἃ 
τᾶς ςἀϊτυ εἰϊ ἐνχετϑι νυ Ρῖο αἀχϑέτοι. 



Ὁ ἢ ὑπ ἘΣ ΒΊΑ. 27 
ςεῆογεπι Παδαϊῖ, οεεθεγγί πῖὰ5 ἔς ΘΟΡΉΠ τὰ ὃς (αογας ΘοΡΙρέυγορ ΤΏΓΈΓΡΓΕς, 
ὃς ἀϊνετίας ἃ0 Ἡ Πτοτῖοο Ῥγοοορίο ᾿τἸάεῃ Ῥα]ίε!ηο, (4. (ίαγιμῆ., ποα 
ἄαζαᾷο. Νιοίϊες. δυζομη διη]ος ἔτ ΕΠ 15. Ἔ πες Οαζαὶ,, αι] Τῤεορῥγα- 
μια, ᾿Ἰπῇρπεπιὶ ἀθ ΔΠ ΠΟΤ ΠῚ ἱπηπηοστα! ταῖα Π]αΙορσαπι, σοπίοσιρῆς, ὅς ἐδ 
Ῥτοςοορῖο ααζὅο ἀϊςῖῖ.. Ἐρ. ΧΙΧ. ὁ ἐμὸς Προκόσιθ', Ῥ͵οοθρΡΙ οχί πηῖος ἴῃ 
Οἐϊατευοπυπι { τ ) δς (ὐδητίουπη (ὐδητισοσγυπιὶ (ΟΠ ΠἸδητασὶος., ἃ ῬΏοΙΙΟ 
(οὐ. 206. υἱ εἰεραητιηηπιος ὃς ΓΠΠ|ΠΠ|π|ο5, να]6 Ἰαμάατος, αυοίημο οὐμὴ 
ΟαεΓΕΓ]5 Βυ)αΐοα ργαο ΑΓ ϑογίρίοτὶς ὁρογίους βαΐ νϑῃθιηθητες ορίαραϊ ΕΪ- 
ἙὉΠαγάι5 σποη ΤΟ ΙΝ. ΒΙδΙΙοτθς. (ὐγιεῖς. Ρ. 143.,. 6 ΒΙΒΙΠ]ούβεος Αὐρι- 
ἔἴαπα (οάϊοε ρεγδητιηο ἐείογιρζος, δς πα Ν᾽ εγῆοῃβ. δ΄ ποῖὶβ {ΠῚ γαῖος 
ῬΌΘΙΠΟΙ 70γ]5 ἔδσογα νοϊεδας Θοαΐτεάμς ΟἸεαγὶυς: ἀθ απὸ νίάε ἘΔυτϊοϊ πὶ 
ΒΙΒΙΠΊῺοῖπες, τας. ΤΟΝΙ. 1.. Κ΄. τς. 5. Ρ. 259. [δ᾽άεπι Ἑαδγζοίας τηθηο- 
ταῦ 1Π1|ς ΘΟ ΠΟ] ̓α 1 απαΐαοῦ ΠΠΡΓῸς Βδσαπ,, ὅς πη ἀπος ΟΠ τοπϊσογαμ, 1{1- 
ἄδθη ῬΠοῖϊο ἰεέϊα ἃς ργοραῖα (ὐοά. 207., ὅς Οὔϑοθ ουὐπὶ [,αἴϊπα Ν εγ- 
ἤσπε Γ,υ 4. 1 αναῖεγὶ δἀϊῖα ἃ 7ο. Μευγῆο Γιυσάμη] Βαΐανογ. τόζο. ὃς ἐξηγη- 
σικῶν ἐκλογῶν ἐπιτομίω ἴῃ Ῥτονετγρία, οχίζαπτζειη Ἰη (οἠ. Βεσ. ἐδ ᾳυο νἱ46 
ἹΜΜοβεξαυσθη. ἴῃ Ῥαϊοσγαρῇϊα ατώοα Ρ. 278. ὃς ίεηᾳ. Ε)υίάειη. Ῥχοοορὶὶ 
ἐξηγηπσικῶν ἐκλογῶν ἐπιγομη εἰς σὸν ᾿Εκκλησιαςίω ὠπὸ φωνῆς Γρηγορίε Νύσ- 

σῆς. ᾧ Διογυσία ᾿Αλεξάνδρ. ᾿Ωριγένε:, ᾿Ευαγθοία, Διδύμε, Νείλε ᾧ Ὀλυμ- 

πιοδώρα ,), Ἰπρήϊϊα , ὃς ἀοέϊ!ΠπΠπιο ἙΔοτιοῖο τους Ἰρηοῖα {εγναίυγ ἴῃ 
Οοὐϊοε Νεπεῖο 5. Μάγοι ΧΧΙΠ. Ῥγαοίασαι Ῥτοσορὶ! ἴῃ Ἐ{δ᾽απὶ (οπὶ- 
γηθηζαγίαπη οὰὐπὶ ᾳὰ Νεγποης Οταος Ῥαγ. τ58ο. [0], νυ]ραῆε 70. 
Ουτγίεγ!απὶ δι άση οδίεγνας Ἑδυτγίοϊυς. ΤἊἄετη 1014. Γ,. 11. ς, 10. ἃγῖ. 30. 
Ῥ.427. ΤΟΙ ρυαὶ ΒΙΡΙ}οἴμεοας ατώς.. ἰοαυϊταγ ἠθ οὐ) υίάειη Ῥτοοο- 
ΡΠ. ΙΧ. Ἐρηΐο 5 1η ΑἸαΐπα Ἐρητοϊαγατη ςοΠ!] οἕξ θη εχίταπιθυς., ὅς ἴῃ 
4υϊδυς υπηάεαυϊηαμυαρεπηια εἰς ΜΈρΕΣΠἢ δά ἤυπς Ῥτγοοορίαπι. αδὶ ἰδὰ- 
αἴ ε)υς5 ᾿Αττικοὶς μελέσας., ἰμαν]τατοη4 18 Οτατ! Ὡς οα] πὶ ἔα πουτὶς ἃΡ 
ἐ0 ΠαδΙΐα 7) ας τείϊαϊυῦ Δυγθος 1Π1|ὰς ἸΏσΘη ἰοθῖυς. ἴῃ ΟΠΊηϊαΠῚ ἀπ Γὰ- 
τῖοης εϊε : αυοά ᾿μέϊοϊαπι σοηΐῆτήηας Ῥῃοῖίυ5 (οὐ, τόο. ὅς ζοό. [ἀ6πὰ 
Ἑαρτίοϊυς Σ,. 11, Ο, ς. Τὶ 1. Ρ. 338. εὐυίήειη ῬΙΟΟΟΡΙΪ ἐερογήϊζας 1ο- 
εούα Ἡομπογοογαπι ΝΕ αρἤγαίες ἢς πιοηογαῖ : ““ ῬΥΟΟΟρΡΙ5 (8285 
ἹΜεζαρῆτγαίες Ἡ ΟΠ] ΪΟΟΥΠ ΟΑΥΠΊΣΠΠΊ (ΟΥΙΡΙΣ 7. γαγ}]5 ἀἸσθη] ἐογιηΐς., 
εἰοφιεητίαιη ἩΙΠΕΓΙ ΡΓΟίαγ]α ΟγατΊΟης ἤν ΘΧΡΥΙπΊεης., ἤνε {ροζαπς. 
ϊ αἷὲ ῬΠἤοῖι!ς Ορά. τόο.., Δὲ νεῖο Ῥμοτῖιυς ἀπηΐοχαῖ ἄϊοῖς : βιβλίον 
ὅλον, στίχων ᾿Ομηρικῶν μεσαφρώσεις , εἰς ποικίλας λογων ἐδέας ἐκμεμορ- 
φωμέναλ᾽ ἀὶ μάλιςα σίω σπᾷ ἐνδρὸς περὶ ῥητορικὴν δυναμιν, ἃ μελετὴν. 

ἑκαναί εἰσιν ἐπαγγέλειν. ἘΔΌΓΙΟΙὰ5 ἜΌΨΊ, Ρ. 259. “Οὐυος νετο 1 επὶ Ῥῃο- 

τίς (ὐοά. τόο,. ἰαυάας ῬΓΟΟΟΡΙΙ λόγύς (2). ἤνα ογδζίοπμες νὙ}} σθηῆξ- 
715. πφυά εἐχίταηϊ, αυοά {οἰατῃ; ἰἰοεῖ ΝΝΊο, ΑΙ]οπηδηπς Ργαίτ. αὐ αἰτε- 

15... .2 ΤΊ 

(1) Οϑιητηεπιῖδιῖος ἰη Οὐ διευςμιπη Τνατῖπς ταητυπὶ οὰ Ὑ ε τους πὐῖπϑ δοσυγαῖα, Τίρυτὶ 
τς. [0]. εἀΐϊτος εἴς οδίεγναι Ἑδθτγις, Ἐτορίαθεητα δυϊοη εχ ο]υίάειη (οηλιπειταγ8 πη (ἰδη- 

τἰσυτι (ὐλητίσογυπι ΡΟ δ] οὶ Ἰωτὶ5 ἴεσῖς 10. Μουτῆυβ.», ουπι ΡοΪγοἤγοηΙ Ἰδςουΐ εξηγὴ σειν. 
ὡς Μ|ςοῖ4ε}15 ΡΓΕΠ ἐρμεηνγεία νει ῇδ5 Ῥο]Στιοῖ5 [Ἰρτα, Πυράσπη, Βδίανου. 1617. 4, 

(:) ες. διίες λόγοις Ποιὰ (ρά. τόο. Ρ. 338. τοῦτα λόγοι πολλοί τε κα παγτοδροσο ἢ 
Φεκονῖκι,, ἄξιον ζάλν χολ μιμήσιν: χρῖμώςν 



8 ΒΙΑΚΥἊΚΟΙΈΕ Ἂν 

τίας. Ῥγοοορὶὶ (αἰυϊεηῇς ᾿Ανέκδοσα, ᾿εοϊα πηι] οη65 ῬΥΟΟδΡΙΙ (Ἰαζαὶ ἐπε: 
ἀἰτας πηεπιούατε ν]άδαζαν .... 

Ορεγα ἰρίτυῦ ρχεται ἔλέξυταπι τὴς ογθα 4], ἢ, Πᾶς οοσαῆοηα δῖα, 
ε Οοή, 5. Μαγοὶ σθοσχχνη. δὶς ἀδργουηθγεπ ὑθᾶπὶ Βυ)υΐςε ῬΓΟΘΟΡῚΣ 
(δζαὶ Οτγδιϊοπεη., ᾳυα ὅς ἱπεάϊτα, δς Ἐδθγιοῖο Ἰσηοῖα, ὃς εἰεραησητηα 
εἰξ, δὲ. πλαχ]τηδη) παῦδοῖ σοσηδιϊοπδη συ ἀϊσθηά] σόποῦε, 400 υἷας εἰξ 
ΟἸΠδογίοῖις Ῥσοοορὶ ἀΠοίρυϊας.,, ὅς Αμπαίξα! Τππρεγαΐοτὶς., ααθπὶ οεἶθ- 
δγαζ, νἱταπὶ 1ΠυΠἰγαῖ, δ ἐθ δὸ πιυΐζα πο 5 {τα τ, αυα πυίΐίᾳυσια ἰεσυη- 
τὰ δρᾷ ὙΠπεορπαπεπιὶ, (εάγεηυπη, Ζοηδύατα. Εναργίαηπι, Τ ἢ εούοταπι 
ΓΤ εἕξογεμη., Απαίξαπαπι ΒΙδΙ]οτ εοασίαπε., Γ[οοίθηι., ΝΙογθα Τ᾽ ὰποηθη- 
ἔεμη., ΜΜαϊαίαιη, ( βγοῃίσοη Ῥάίομαϊβ. (σοπηίτεπι Μαγοθ! παι, Ῥτγοσορί πὶ 
Ητοτίσαμη, ]ογπαπάει., ϑυϊήαπι͵, Βαγοηίυπι, Ῥαρὶ., Οδηρίαμη, ἜΠΠε- 
τηοηῖ, ἰε Βεδι, «οί ε οὔηηεβ. αυέϊοτεσ, 40ὺ5 ἀε Απαίζαπὶ γοῦις. σείτ]ς. 
Ἀδεηῖε5. αἰ] σθηῖεῦ ἀνο!νίπηας. 

ἸΠ]ροκοπία Σοφιςσὃ Γώζης Πανηγυρμκὸς εἰς, δ αἰὐὐποκρώτορα ᾿Αναςάσιον. 

Ἤδη μὲν, ὦ κράτιςε βασικεῦ, πάσω πόχις ἐπί σοι φρυνᾶσα. ᾧ τοὶς 

σοῖς προπαίοις οἰβοιωομένη, ᾧ σίω ἐνδωμονίαν ὄγσως, ἥτις ἐςὶ μαθᾶσα τῇ 

πείρᾳ. πάντα τρόπον μιιχωνωμένη., μιὲ κατόπιν οφϑῆνωι Πτὴ ΟἿ δωρεῶν, 

οἰμοιβῆς ἐπορεῖ ποῖς ἔργοις ἀμιλλωμένης" ἃ, σὸν ἐνεργέτίω ἐντεῦϑεν μᾶλλον! 

ϑαυμάζει, δι᾿ ὧν ἔν ποιᾶ, Δ ἔν παϑοόντων, νικῶνσα σὸς ἐμθιβά:. φρέπων' 

γὰρ τος βασιχᾷ κόσμθ᾽, Δ ΑἹ πολεμίων, ξ σὸς ὑπηκόσς γικαν' σὸς μειὶ, 

ηρῖς ὅπλοις, τὸς ἢ, πὸ πλήϑει ἃ'᾽ ὑπαρχόντων ἐγαϑθῶν -οἰμφοτερας ἢ., τως ἀ- 

ρετοῦς. ἡ Ὁ ἡμετέρα πόλις, διὰ σῆς εἰκόγος ἀυπὸν αἀπολαβάσα αν ἐνεργέ- 

σίω, ὥσπερ τις δεινὸς ἐραστὴς, ονίσπχαμι Ὡρὸς σίω ϑέαν, χαὺὰ πᾶσαν ἡλικίαν 

ἐγέιρει" ἢ πατὴρ παιδὲ παρασαοὶς, ᾧ πρεσβύτης νέῳ, ἥκει ἃ δείκγυσι" ᾧ σκιρ- 

χῶσιν ἅμα αὖ ϑέσ. 

Ἴσως με ἕν δόξω. μένος παρὲὰ τπὸὺς ἄλε: ἐπὶ συλικέπον ὄγκον πραγμοί- 

σὼν ἐέναμ, κ' τοσᾶτον εἶγάι μοι ϑράσος, ὥςε ᾧ θεώσρε μέσος ἐνέστηκα, 

ᾧ τολμῶ σι χέγεν" χὰἂν ἐπελῇ τις, δὲ πάυσομαι. σὰ ἢ ὅχ ἕτω: ἔχα. ὅλη 

ἢ πόλις ενϑ᾽ ὧν ἀ᾽ πώσχει, πρὶ)ς ἐμοιβὴν κινῆται δικαάχν “ ᾧ καθ᾿ ἕκατον 
ἀἄγδρα χέγοιν ἐχ ἱκανὸν ἡγομένη πὸν χρονοῦ,, κοινῇ πάναες ψήφῳ, «πῇ «ἢ ῥή- 

ΤορΘ’ ἀρκόντωι φωνῇ " ὃ η ὑπὲρ πόχεως προβεβλημοΐος σῷ κόχῳ, μιᾷ γλωτε 

ἢ τὶς ἀπαγτσων ὑποκρίνεται γνώμας. 
Ἔκ ὃ σύσων, θαρῥᾶν σε ἅμα ἢ δεδιέναι μὲ παραλόγως συμβαίνει" ὅᾳ 

μὲν γοὸρ «ὃ δἷὲδ͵ πραγμαπῶον., ταπεινὸν ἐδὲν ἐφελχκόμενον, εἰς ὕκυς ἐπαίρει «ὃν 

λόγον. ᾧ σῷ λέγοντι πρὸς ἐυπορίαν καϑίσακται, μέγα θά κ' καμπρὸν εἰς 

συχίαν ἐμοί" δέδοικα Ὁ μιὶ αἵ κίων ὑπερβολῇ, ᾧ αὦ πλχήϑει ΦὮ ὑπαρχόν- 
“ὼν καπαπλαγεὶ», ἐκ ἔχων ὅσι χρήσομω τοῖς πάρᾶῦσιν, εἰς ἀφωγέίαν μεταβαάλ- 
λῶ πὸν πσλᾶτον, ᾧ ἐπορέμενος «σομαι. ὥασερ εὐ χειμῶνι σερπνῷ, ᾧ ποικί- 

λώ παρεχομεύῳ πίω ϑέαν, πόνσε μεὺ εἰς κάλος ὁρῶσαι" ὁ ἢ ϑεατὴς, πάντων 

ὁμοίως ὀὐφραινόντων., ἐκ ἔχων δ, αὶ προαιμήσει καὶ δρέψφεσαι, πάντων, ὁμοίως 
αἰπεχόμον Θ' ἐσσκον" ἡ μίω λοι, καίπερ σύσπων ὅσως ἐχόνπων, παναι τολμῶν - 

σες 
Ἰπ- ε- τοτταν τς ταπακαστο τρια: τεχεττει τα πττοσιετν τφιτσο, ραν ττιπι τ, τ- κοπετ ταν τισι μενατταν τ πο πασεκσι ---.ὄἍἍὙὉὕ 

(τ) Εοάεπι {επΐὰ ΟΠοτίοἴμ5 Ἰῃ. 1114 Οὐαιίοης [ὐπεριΐγ 4.84 εὐππά τ Ῥιοσορίυπι 7) (απ 
πιαρ  ἤἴτατη σε] εΌτοι ) δραιὰ Ἑδῦτις. 10]. τας. Τί ΜΠ], Ρ. 862. Νὺῦν δὲ τίς κ᾽ κατοῖτι» 

΄ Ρ -“ῃ , ῦ ᾿ Ἢ " τν 
χωφήσαι ΤῊΨ εἰρη ασοθύων, ὧν 7. πχρεῖς, τίνθυ μνισϑῶ; 



δ ΕΚ ἙΝ ΚΞ Α. ων 
σὲς οἱ λόγοι, ἃ γώ ὁμοίως ϑρασώδνται, ᾧ πηδωῶσιν αἰσώκαως, ᾧ ὥσπερ ὑφ᾽ 

'δονῆς βακχένοντες πάρεσι., σύχῃ μᾶλλον, ἢ γνώμῃ, ϑαρβῥδνσες 9 ἃ ὃ μεὰ- 
λύναων ἐδὲν λογιζόμενοι. ὅϑεν σολμήσομεν “ι΄, ᾧ παρὰ δύγαμιν, ἐρκᾶσαν 
εἰς συγγνωμίὼω, τἰὼ προϑυμίαν σροβεβλημεύοι. 

Ξοὶ γὰρ ὥασερ καὶ Τύχη καλῶς αὐ μέλον μαντάομένῃ. πρέπονασα σαντα 
παρέσχε πῇ Ῥωμαίων ἡγεμονΐχ- ἢ πρῶτον͵, ὥσπερ ἔδα, χαρέζεται πατρίδα 
γίκῶσαν ἃ δι ἄλων ἀ δαιμονίαν" σίω γὰρ Ἐπίδαμνον (1) ἄδεσι μεὴ συγ- 
γραφᾶς᾽" βοῶσι Ὁ ὦ μεα᾽ ἐκείνων αἱ φῆμαι , πόχιν δξ ἠπείρε προβεβλημεύίω 

εἰς ϑάλαστον, ὥσπερ 62) ἑχαχέρων δ᾽ ςοιχείων οἰκυμένίω. καὶ πκεογεκαῦσαν 

οἷ φέραν οἶδε γῆσπε βδ δάλασα" πάρεςι γὺ εἐναιῦϑα κ' νῆσον ἐξ μέρας οὐκεῖν 
κ᾽ ἠπειρῶσας εἶναι “ ἢ ὦ χατ᾽ ἀμφοσερα λυπηρὴν οἰφετίναι. πὸ μωὴ ϑασέρε 

ψιλῶς ἀπολαύειν " πρύκειπι 5 ὥσπερ χεῖρα προβαλομένη ποῖς ἐκ πελάγδς ν 

χαὶ φιλανϑρώπως ουτοῖς ἀπανσόσο" ᾧξ σὸν Ἰύγιόν α΄ ἐκπλέων. προκύπτει τῆς 

γεῶς, Ὁ) πρὸς ἐὐυτίω ἐπιςρέφεσκι., χαὶ ἡδονῇ Δ ὁρωμένων ἐςιᾶσαι τσίυΣ δέαν.. 

αἀυπόχϑων Ἐπίδαμνο: ἐνχεῦδεν προῆλθε, κ' “ἢ πόλει σίω ἐπωνυμίαν χαρίζε- 

σαι, ὕφερον ἃ Πρὸς ἔρωποει κινεῖ, καὶ ἃ Απύόλῳω ὃ Πυϑιον, καὶ αἢ ὧδ Ἕληνων 

ἐποικέρ «αὐτίω ἐκόσμε " οἷα διὶ μάνας, πίόχα καλῶς αὐ μέλον (3) εἰδώς, 

εἷς δεῖ πάσης γῆς κ' ϑαλάσας κοινὸν ὀεργέτάν ἐνπεῦδεν αναφορῆναι.. ἐκὲν 

ἐι αἰς ᾿Αϑίωωσς αὐποχ ονας οἰκόων σεϑαύμακας,, πώρετί σοι μετ᾿ ἐκείνων φι- 

χοαμεῖσδαι" εἰ αἰὼ Φωάκων φιλανϑρωπίαν ζηλοῖς, ἐνπεῦϑδεν ἡ πόκις.. ἐχεὶ 

᾿ ᾧ Κορινϑέων «δ᾽ γένος, κ᾽ ἃ Σπορτς φιλοαιμέαν (4}}» κ᾽ πρόγονον Ἥρας: 

κλέα, καὶ δὲ ἐκείνε, ἃ Δία. 

Ταύσο χαὶ πὸ ποιαύσα παρὰ αὐ' κρείττονος πρῶτε δῶρα, δεξάμενος, ἐκ 
ἤσχιωας, μοὲ Δία,, γένος ὅσω λαμαρὸν κ,.) διαὶ πάντων ἀδόμονον" οαἰλδιοὸὺ γοὶρ 

ἀπέκρυ. (ας σὰς προλαβόναις ὃ τὰς ἄλλες, γικῶν (ς}) τος αἰρεταῖς. ἐπὶ σὲ 
σίω ἥττσαν μεπίμανθάνασι" κι νικῶνσαι νἱκίω ἡδιίςίω.,, κ' ἣν ἂν εὔξωντο 
πασπέρες νικᾶσϑαι (6). 

(1) Ἐνᾳρεῖυ8 Βεμοϊαἤίσας, Εεοϊεῆα. Η!ῆοτ, Ι,..3. 5.29. Ρ..377. Εά Ναϊες.. Δηϊπεϊσάδι. 

τος ὁ ᾿Αναςάσιος πατρίδα τίω Ἐπίδαμνον ἐχων, ἣ Δυῤῥάχιον νυῦ προσηγόύράτω, τήν 
τε Ζήνων»: βασιλείαν, χοὶ Ὑχμετὴν τὸ ἀὐτὸ Ζίγωνῶτ, τίου) Αἰ ρκάδνίω ἐσσικίξοτκι. [ἀφπὰ 
ἀρ: ἀεαὶ ΡΔΌ ΠΟ Γαρτᾶ: ἡ ᾿Αριαδνὴ ᾿Ανκφκσήφ τὸν ςέφανον ἐπιτίϑησιν, ϑὅτω μδὺ ἥκοντι εἰς 
ερεσίανγ ἐν δὲ τῇ λεγομένῃ ΥΦ Σ᾽ λεντιχοίων σχολῇ κατκλεγομένῳ; “5 400.)ὄὔυἱ δὲ εκ 
115.) 40 ἰπίτα πογαβθί πηι.) ἀρρᾶγες Δ αὶ δίϊυπλ οδίςιγο πάζωπα Ἰοςο.. 5.16 πε] γι 016 ΠῈ.) οὔ- 
ἄετναπις [άςοῦο ὥοᾶτο Ρ. 3:: δι. 36, ποϊαιυπλ τη (εἀτεπύαν, ΟΥαοῖθ μη Ἡσυχοποιοὴ, ἰά 
εἴ, 4υἱ «ἡ ᾿πηρεγιουῦὶβ 1818 {{Πεπι1 8 πῦ ὅδε 4υἱεῖεη ἱπαϊς πε.) ᾿υχῖα Αρϑιβίαπι, ἐπίφαῖται ηἢ 

ἀμφὶ ὃ βασιλέω σιγῆς. Μ΄ ὅς Ἑαῦτοῖ, τὴ ΟἹοίατίο Οεάτεπὶ. Ἐρίἀδτῆπαβ νετο, {ΠῚ Ραττΐᾷ 
εἴας ἐκ ἡ γέας ἡπείι5 ἐπαρχίας γυἵ αἷτ (Πιοηίσου Ραϊτἢαϊίς.,, ἀς Απαξαῆο ν᾽ ἀἐπάμηι Ῥ. 
329. ὅς (ε44. 
(2) ἴπ (οὐ. ἑκάτερον. ιϊς ΜΨεπειαγαπι ἀε(οτι ρει σμοτα Ἰεροῖς ἰδὲ ν᾽ ἀξατὶς, 
(3:7) Μαῖς ἴῃ (οἀά, τὲ μέχον. 
(4) ΜαῖἊς τη “οά. φιτιβμίαν. 
(7) ἴα (σά. νικῶντες; ἴοτις γκῶνταρ: 1ὰ φἴϊ, νἱς! ὶ πιϑλοτες τυόϑ., 41 δὲ οὔγπθθ 4}109: 

{υα νίγίυτε ἸΡΙ ντπεσῦϑητ.. 
(6) (δηξίὰ8 Βδγ], Βγίδητί π. Ρ.. 85. “Απδῆδῆὶ Ἱπηρεγαζοῦὶ8 ρϑιἊ 5 ποιχθῃ Παόξεμυς ἴῃ - 

φειτυπὴ πηᾶπεῖ ἀρυε (οτρίογαβ : ἐκ ἡυδὼ5 ἀμηταχας ἀοοερηυγ) Ελγγγαςῃϊο οτ μη άαπι. ἃς τε 
ἤρίοπε Ατίδπυπι [απ ..,. παῖδ νοῖο Αποίϊαβί Μαηϊεῆχα ) ὅκ ἴοτοῦ, ξἔμητ ΠΙΘΑΤΕΙῚ Ατιλ- 
πὶ ν {1 ἤάρες ὙΠεορἤδηεθ; Ρ. 117 Εχ ἀὸ ΠΊϊΓα ΠῚ γι άετὶ Παμὰ ἀεθεῖ, ἢ Βατγειὶοῖς Ρᾶτεη- 
εἰ ὼ5 Βδτὰδ. 5 τοῖο τέρηϊ τεῦροτε Πχγεῖίοοβ ἱρίοβ ( Ευτγςἤίδηοϑ ) τυϊᾶῖα8) Γαι] ΟΝ. τᾶμν 
βου ῖτεγ ἱπίεδεδτυϑ ἧτ..,..) ν΄. Μ᾽, δος Τυπαπεηῇ8 ΟΠγουίςοπ Ρ, 3:5. Ὡς Απαίδῶϊ ρατεπεὶ- 
δω5 νἱάς ὅς ΤὨεοάοτι, [οοι. ΗΠ ἴοτ, Εςςο]ςί, 1... 2, Ρ. 5.58, 



30 ΒΑΕ Κ ΡΙΑ͂. 

ΕἾκ χοιόσωγ γὰρ προελϑῶν., Ὁ) τραφεὶς, ὥασερ εἰκὸς ἃ ὅπο Τοῖς σῶσι ν»ὲ- 

γικηκόσρι,, κὶ προϊόναι σῷ χρόνῳ σωναυξων σοὶς ερεσοὶς, πρέπειν ἐχόμενος οἰρίς ε- 

βία καλίὼώ ὑποκεῖσϑαι κρηπῖδα, ὃ οὐσεβείας αὐ κῶμον ἐχλογίζε" σριῦπε προ- 
σεπίϑεις αὸ πόϑῳ, μετῆλϑες αἱ πείρᾳ, τῇ πρὸς ἄκρον ἠπείγε πὰ πράγματος, 

χαὶ δϑάστον ἀφῖξαι. εἰ κόμπος παῦσε, ἃ λόγων ἐλαζόνεια,, πόρῥω πῆς ἀλης- 
ϑείας πεπλαγημαι. εἰλιὰ αὔτων. μώρτυρες 5 δχκ ὀλίγοι «νὲς, ἢ φαῦλοι 5. καὶ ἃς 
ἄν τς παραγραάς ἀὐ, αὐ «ἧς γνώμης μεμφοίμενος" ἐλοὸὶ πόλις ὅλη, ἃ βασιλέων 

ἡ πόλις. (1) ἐπίσοι βοῶσα " ᾧ φρὸς ἱερέως ἀνήγε (2) σχῆμα " καὶ ἅπερ 
ἐμαρτύρει τοὶς ἔργοις, βεβωῖῆσα π᾿ «ψήφῳ. ἐχ ὅτως Εὐμολπος βασιλείας ἐἶπο- 
συχιε,, τίω ἱερωσυνίω χαβὼν . ᾧ ϑρασύωσος, εἐ βίᾳ σώφρονος σκυτφίω καρ- 

πόμενος ἄϑλον. ᾧ γωῶ μωὴ δαλα φέρων.» ᾧ σεχῶν εἰς "Άρεος ὑπηρέσιες, γυῦ ἢ 

μεαι- 

(1} [έξϑτγε τιδι]]οπὶ καὶ Αασιχὴς τῶν πόλεων) 4φπετηδάτηοάυτι ου  πείπορο! αν νοσδης Ἐπ- 
ἡοοὶα ᾿πηρεγϑιτὶχ ἴῃ (8 εὐ Βοπιδηαπι Ῥδιορεπεῖη ἐρίἴο018 πυπουράτοτγίᾶ,, ὅς Αυέξονῦ ΘΠ - 
τηὰς ροεπηατὶβ ἀς σαρτα (οπίϊδιητίπορο!! ἴῃ σοὰ, 5. Μαοῖ ΠσΟΟΘΟΨΊΉΤΗ. ρΡ. τοδ. ((ὑϑιαϊορὶ.- 

(2) ᾿Ανήγη σχῆμα: πιϑ]]εῆλ οὐγαγσα,.. δοι]Πςεῖ Α παήδυς, φυοὰ Βατομΐμπν, ΤΙΠεπιοηῖ γ. 
ε βέαι, ὅς, ἕαρῖτ, ἀπτεφυδπὶ [πηρεγι πὶ δα ἰ ρ᾽(ςεγόταν 7. ΑἸτίοςῃιας Ερ᾿ςοΡα5 πο 48] ἄεπι σοηο. 
{ξετάῖα8. 57 (εἀ ρορα]ὶ Γι Ηταρ 118. εἰεζξας ὅς ἀεισηδτὰς ἕμεται.. ΤΠεορῆᾶπεβ ἵπ ( ΠγοΟρο στρ 8. 
Ρ τιό. τότῳ δ᾽ αὐτῷ ἐτει Πέτρος ὃ Τγαφευς ( Απιϊοςπῖς. ἘΕρίϊΐοοραβ ) πέϑυγδεν γ. Ἀοδ' 

Ὡροεβλήϑη ἘΕπίσχοπος [ἰαλάδιος, πρετβύτερος τὴς ἐν Σελάκίᾳ ἐκκλισίκ: τῆς ἀγίας 

Τρωτοράρτυρος Θέκλις. συνεψηφίσϑη δὲ Πκλαδίῳ ν»ἢὴ ᾿Ιωάννὴς ὁ Κωνςαντίνα., (Ε ᾿Αγχ- 

φἄσιος ὁ ΣΙλεντίκρίης, ὃ κακῶς βχσιλέυσας. (δα δα νεται ἀείοτῖρῆτς (εάτοπαβ Ρ. 354: 

ὅς ἧς ε Τῆεφορῆδης, , υἱ οἴηπία ἔδγε 7. σοηνψετεῖς Απαϊαῆ 5. ΒΙΒἢΠ οὐ εσβγιαο ἴα ἴα ΗἸΠοτΙὰ 
Ἐςο]ε Παίς Ρ. 48. Εὰ. Ραι, ἀπη. 1649. Ἑά. Ἑδρτοιΐ : “Εσοάεπιὶ δῆπο , Ῥεῖτο ὐπαρίιεὸ 
τῆοτταο » ριοοταβ εἰξ Ερίίσορας ἰθ6ο ει 5 ΡΠ] δἀΐι5.» ρτείδγτετ Εσιςεη (5. (Ἰερε δεϊευε ἴῃ 5.) 
ἘςεοἸεῆα [απέϊα ριϊπιὰ Μ ατιγτγὶβ ὙΠ εοΙα 7γ) εὐπ 4ὺο ΕΙΕΟΤΟ" εἰξ ὅς Ἰόϑηπες. Οομηαπιϊη » 
δῖσυς Απαίξδβιις δι1ςητ] 8 γ 188.) 4] πιαῖε ροῆῃς 1ηρεῖανίτ : 5» 00] ρτο ΕΙΕΟΤ δ᾽, εἐπλεπάο- 
ἘΠΕΟσΤῦς : οὐαὶ τεσῖὺς Οτάσυβ ὙΠΕΟΡΠΔΠΪ5. 50. 406 ΠῚ [ΕΤρΡΟΙ καὶ πόδα" Γεφυΐτατ ΑἸ παίξαῇ ιι8 
ΒΙΡ]]οΙ Βεςατία5.) Βεδεατ σωωεψχφίσϑη» 1ὰ εἴς, ἤπηυ} εἸεέξα5. ἕυϊς. ΟἹ, ΤΊ Πεπιοπι,, 40} Α παίξὰ--- 
ἤυπι ἀεηρπαίαπν ἔα }ΠπΦ Α πτοία Ερίίσοραϊη ἱρποιαθδδε 9). σγανῖτεν ἱαρίωβ εἴ. ἢας Τῆεος- 
ΡΠ βηὶς νοῖδα ἤς ψνειῖεηβ.,, Ηϊβοῖτε 4ες ξιηρέτγεατς Τ νι. α1ῖ. τὶ ρΡ. 22: Ἐά, Νεηεῖ. 1739. 
υὔπαβαςε εἰοὶξ α υἀπείοοβει φυὲς τεΐξε ἀἰση!τὲ ( ἀε δ-ϊεπείαῖτε δὴ 448.) Ἰογίᾳ αὐ 1 ΓΟΝΤ ΚΕΙ͂ 
ἃ εἰευεν {μν ἴα ἔγοηθ ἀθ εεεε Ερὶε Ῥαϊαάε Εαιγεβέεη σοτητηθ ἰπῖ; (οἸ]ἴσεῖ ρὲγ συνεψηφίσϑη- 
ἔλΊ(ο. ἐπιθ!]εχῖτ) με εαἰεαϊη φἀάέάϊεγ πε ῬΑ αάλας ογρατοῖμν ρίζεοριος . στα ροτίαβ ἢξηϊ- 
ἤςες., μηνὶ ἐμῶν ἐὸ εἰεξίας {μπ|ξ΄. Ἰάετα Ηἰβοῖν, Ξερϊεβαβ. Ὑ. χνι. αὐ, σι. Ρ. 381, Βα, 

Ἄ οηες. 1732. 0π Πΐ ἐπ [4 ρίαοε ( ἀὲ Ῥιειτε ἴε ξομϊοη ) Ῥαϊα4ε ργεῖτε ἀὲ " ἔφη ε ἀὲ . 

ΤΡε.ο α ὁεϊεμεῖε, 7) ῬΑΑΚ, 1.4. ΚἙΑΡΕΥΚ, 4ε Ἴεαπ δὶς ἀε σοηβαπεῖν Ὁ ἀ Απαβαίε 4ηὶ {εὲ 

ἐϊεπῖος αἄργες  ιηρένγεην.. οι] σες ποη αἤεςυτυ5 εἰ ν᾽ νοςΐβ. συυεψ γῷγ σϑη. γ. 4υ8πὶ ορτίτηα 

ἀεεϊατανῖς Οἰδηξίιβ ἴῃ ἴμο τηεαΐα Οταςίται5. ΟἹοίϊαγίο 5 ἐπ Σ όμεψηφοι,γ 4009 ἀϊεὶς εο05. εἰς ». 
401 ρορυ]: ΟἸετίφυς. [Ὁ ΠΓΔρ 118 {π|ὼ] δὲ Ἐρὶςορδιμπὶ Εἰ Ἰρς: πτγ ), {εὰ Ριοροβεῦθδηιυγ ς 

απ, αἱ ἤεηὶ 10]ες ἴπ ὁ)αίπηοάϊ εἰς ς ἸοπΊθ5.), 4111 4110 πὶ Ρουϊαῦαητ, ἴηαυϊε δοογᾶῖες ἷν, γ, 

«. 2. 8. 1. 6. ς. τα. τὰπαιβ1 τὸς ἐπισκοπεῖν ἐπιτηδείνςγ, ἢ προσδοκωεέγες γ ὧν ἸοφυΙΓΟΥ 
Βοζοίχεη. 1. νι. Ο.. 3. ἄοπες σοηίριγαητίθας. οτχπίππι [Ὁ ΠΑ 5115.» ὑπ ΕἸ ρεγεῖν 5 γε] δ᾽ 
ετῖδας δά Ρεϊηςίρεπι ἀεἴατῖβ.., Ποταπὶ ἀπὰ5 δά Βρί(ςοραῖυπι ργονεβετγεῖας : Δυοὰ (ἰἀπρίυθ. 

πος ἰρίῳ φοπῆτπιας ὙΒεορἤδη18 ἰσοο . δὶ οδίεινας ττε8. ἢις συμψηφοξ ἀρρεῖ]ατῖ, ἢ εθς ρῥ᾽ὰ- 

τε5 ἐοτἤταη εἴτης., 4υοά εχ 1ἴ58. ὑπὰπὶ ΒΕ Πσερ5.) ΜῈ] φεῦ Μειτγορο]τα [(εἰρέτες ργὸ 87 1-- 
ατῖο ; 4υΐρρε.» υὑτἱ ἀοςοπι ε Ν ον  ]α 138, Τ᾿ ἸΠΙηἰΔηϊ ςὰρ. 2. ότίο Ἐρὶίςορο 57) ςοἰδαητ' 
πληρακοὶ ὦ Ὡρῶσοι τῆς πόλεως, ἰΐφας 5) ρτοροῆεϊς δαπέϊ)5 Βνδηρε} 115.) ἐπὶ τρισὶ προδώ ποτ 
ψήφισμα ἰαοϊοδδητ, ὡς ἐκ τῶν ψηφ ζομένων τοῖῶν ρισώπων ὁ Θελτίων χειροτονηθ ἢ} ΤῊ 

ἐπιλογὴ χοὰὶ τῷ χρήματι τῇ χειροτονεντοῦ, (γυϊ φιΐά ἐπὶ ττε9 εἶθ ᾿ηνίςε .) ἔνε, ὧὐ ἢο- 
Τυπλος τοι ροΟΥα πὶ [δεῖ ηὶ ἀΐςσεθαητς, [μβταρσαπεῖ. συΐκεψγφοι γ) δὲ ἱπτετά απ εἰ18πὶ υὑἱποψηφοι Δρ- 
ΡΕΙΠαδαπίτ ; 4υεπιδἀπιοάυαν ἀριἀ εὐτη ἀεπὶ ϑοογαῖεπι [,. ν. ς. ς. συωαϑνενόντες τὸς ὑπος- 

ψψύφες εἰς ἐπισκοπὴ 9 ἑυρίσκεσι πὲς πάντας τὸν ἐριϑιιὸν ἕξ. ἴα εὐ άεπὶ ας ΤΠ] επγοη- 

τπι85. επιοτοα ἱπεοίάφεγυης ἀοξι!ηπηιὶ ΒοΙ]δηάἀια ἴὰ ΕΗ Πξοτῖα Οπτοηοϊοσίςα Ῥαιγίϑτο ἢ 8 τὰ ΠῚ 

Απεϊοομεποίαμα Ρ. 99. 0]. 2. Ἐν, ἀγὶ Αὔἴοῦ, 58. [01}}7 Εἀ. Ν ἐπει. τγ48, υδὶ ἢς ἡ τοῖς 9 
« τὴ 



ΤᾺ τ τ ΒῚ ΤΥ ΒΒ ἀκ 31 
ψεσιμπισχόμενος ἢ σχήματος μεσμιβολῇ, ᾧ ϑυων ἐξαίφνης, ταὶ βωμοῖς παρρ- 

ςαάμενος. ᾿ 
Συὺ ὃ μελέσης βασιλείας προσηκὸν προοίμιον γ ἃ πρέπεσαν μαρτυρίαν σαύ- 

σίω ἐδέχε,, ἃ ταῖς εἰρεταῦς ὀφειλόμενον 4“ γέρας ἐπείληφας" αλ᾽ ὁ μέχρι σῷ 

πράγματος, ἐλ ὅσον ᾧ ἃ ἀξίων δειχϑῆγαι ὃ σῶ. (1) ᾧ φυλαχϑῆναι πρὰς 
μεέζω «ἴφον, ᾧξ κοινοπέραν δεργεσίαν, κ' πᾶσιν ὕτερον δῆλον γενέσδαι) ὡς 
σοὶ μέγιτα παρ᾽ αὐδρώποις. βασιλέως, σχῆμα. ᾧ ἱερέως γνωμίω,, εἰς σαυσὸν 

συλλαβῶν, ἄμφω σεμνύνεις πϑῦ δαπέρε προσϑήκῃ. οἐδλὲ μί πῶγ: παῦσε" αἰλ' ἔπ 

πῆς 
'ππποι-.---............. ..... -.-..-ὕ.ς. - τ (.9οὸοὺ ὕ0ὄᾳ........ὕ...--᾿ ----------. -.-. . -....... ---.--.---.--------- -- - τ. ὦ .΄.... α--ς---΄---......----..-.Ἅ.- 

- Ηΐἴως ἴαειϊς (υἰρίοατί 4015 ροῆει,, ἱπο ἄεθετγετ.. πρὴὰ ππὰπὶ ἢῖς ταπτὰπη εἸδέξυπι εἰἶΐε ἴδ" 
τιϊάτο παπὶ Απτιοςεηυπι 7) «ἃ ττε8 εθά ἐπὶ τετῆροῖς, ὄετυπι Πᾶς Ἰητεγργειατο οπηηΐηο (οτ- 
τἰξεπάδ εἰξ ; πεᾷυς ἐπὶπὶ Απαίξαῆι8 Ὁ αι ΔΙςΠᾶι πὶ ,), (εἀ ἱπηρογία πη ἴπ ἸΡίοβ. εἰία θα Ῥδιγίαγ- 
Ὁἴας ΓΥγβηπίςπὶ αβεέϊααϊῖ.», δἴ4ι8 ΔΙ 4υᾶπτο ρος σοπίεευτυ5 ε΄Ἑ. δεάασις [πιεγργεῖοπν νῸΚ 
1114 συυεψηφίσϑη ρεῆϊνε ροῆτα ; [εἰ εἐχειηρῖα πὸπ ρᾶμεα Οταιημηδιϊςὶ ργοίεγαης 7), 40} 115 
τοπρα5 1ΠΠπ4 δοτηΐξα πη δέξιοηεπὶ Πρηϊῆςατε οὐϊεηάδητς.. δις ἰρίτων Ιοσὰς 1116 νετεὶ ἀεαῖτ ς 
Ῥαϊ)αάϊο εγο {εβταραιης εβ Ο' Ἴοαμπηες σοηβαηεὶπὶ βιτας γ Θ᾽ «“παβαβας διϊεηείατίης ( πο- 
Ὡοπ εἰ ἀϊξφαϊταιῖβ. 7 ἀς ἄυο νιὲς (ἰφηρὶὶ ΟἹοί λα αι ) φαὶ ρομηιοάμ ρεἤῆπε πηρεταυΐες 
ὕὕὔτετφυς δυτεῖ ἴῃ δια » ΟὨΪῈ8 ΡΓΪΠΪ εἴδη ρΙοσεε 5.) νΑ]ΙΕ ΑΓ ΘΙ αΥ αὐ ΠΏ ; ἀπ ς ΠΙ}}1] πο] - 
Τὰ πὶ ἕωΐτ 7 ἢ » Ἰην[τ9 ἢδυὰ ἀυθῖςε (διῇ ςῖ5.) (ς ἀθπὶ 1ΠΠ4πὶ 4 ]Π]Δάϊυς οὐτίπαϊς 7). φυϑπὶ τδηὰ 
Ροϊεπεὶ ωϊτὰ8. Ραιτοσίΐμίο ἀβεύζαθαῖ. 5. 

5ις ἴμρτα ἰπ δηποιαιΐοπς δὰ ρ. 8, οδίεινανί πηι εοἴάττα ΒοΙΙΔη {45 Ἰθρίος ἔυ}Ππ, εὐ πὶ 
ἴαῖεν ΟΡοΙ!τᾶπος ΡΑτεγο 85 τεσεηίμεγαῆτ ἀυςτηἀδπὶ ἱν]δοατιπὶ., 4υΐἱ πυπαυᾶπὶ ῬΑιτίατομ 
αἰςόξυς ἑαϊτ 7 ἰεὰ ,), σὰην ἀἄποθιι8 41115 συρεψήφοις » ἱπιρεγᾶζογὶ , 4υἱ ΡῃΪ οιἤεαπι Ργατυ τ 
ζαῖὰ9 ὅὲ ρτοροῆτυς ἕωϊς. ΕΒυχάειῃ δυῖεπλ Απαίξα πὶ ἅπτει 4πᾶπιὶ [πιρειίυτππι δάΐ ρ᾽ίςε- 
ΤοῖὰγΓ ), Βαιιίΐδιομα Ευρειηΐίυβ. 7), αἴροῖς ατειίουη ὅς Ευτνοβετὶς (εξφξατοίε » ε 
τερΡ]Ο εἼεέσετα. ὙΠεορῆαπεβ ἴπ ΟΠτοποριαρηϊα ρ. αὐ. ᾿Ευϑύκειος δὲ ὃ ἐρϑοδοξ σ΄. 
τατος, Αὐκείσιον τὸν Σιλωτικρίον, τὸν κακῶ: μὴ τκῦτα βασιλεύσαντα, τῆς ἐχκλυκ 
σίες ἐδίωχεν, ὡς εἐἰρετικον (Δ ἐμόφρονα Εὐτυχᾶς,, ενγοχλῆντα ὁδῶν " τίω) ἐν τῇ βκχκλη- 
σίᾳ καϑέδραν ἀυτῷ ἐνέςρεψεν, ἐπειλήσκε ἀυτῷ ἐς, ἐμὴ πεύσοιτο, ἀποκθίραι τύ κε- 
φαλὴν ἀντί, (ὃ τοὺς ὄχλοις αὐτὸν ϑιριαμιβευσαι; υὐἱϊ πιὰὶς (5908Γ καϑέδραν αὐτῷ αγέστρε- 
Ἅψε.) ψετγτῖτ, εὐυεγί ε)9 15 Ξεοίοβα ἐσ (]] αὶ; πλαὶε ετἰἰ πὶ Α παϊαίς ΒΙΒ]Π τ πεςαγῖα 5), Η ἰ- 
1ἴοτγ, Ἐςε]ε τὶς, Ρ. 48. ἢυπς Ἰοςυπὶ ψεῖτζεπβ 7) Παῦςῖ, {εἀ11ε ἰρθμς 7 φυοά φγαὶ ἐπ Ζεοϊεθαν 
(αὐπεγεῖε : ρε)ὰ8 ετίατη ΟἹ, ΤΙΠ]Πςπηοπὶ, Ηηβοῖνε ἀες Επιρέτοατς Τ. νι. ἅγτ. τ ρ. 5}2. Εἀ- 
επ. ΤΡΕΟρΡΡαπε ἀϊε 4η 1 ἰεὲ ἐραβα ἀε " χα ε ἐστηρῖε Καὶ μεγεβὶεη)γ Ὁ᾽ τεπενα ἰᾳ ἐραῖνε 4κπ᾽ 1 
γ αὐοίε. «1υοἱ!τοη ἀε]4 0π ῥαης ἀαην [ες Ἐρ! ες 2. 7) αἱ Ῥέμνυ 46᾽ 1ἰ η᾽σὶε ρᾷ: δέξη ἐπεσπάμ ἰ" 
ααίεμγ 4α᾽ 1} {ωὐυοῖε. ΝΝΥᾺ1] δυτοπὶ οἰ 5 : ἢὰς ετας ριορτίς σατηςεάτγα ἴῃ Εςσο]εἢ 4 ετεέξα, ἴπ 
4. ῬυδΙΪςς ἀοςεῦας, ὅς μος εἐγιοῦεβ ἴραγβεθαι Α πδίϊαπιυβ. 514 45, 40] νοῦς Φατρία οἰπηὶ- 
πὸ νιάἀέπάυς, εὐάςπιὶ ἔετε ἐς ᾿Απαίζδηπο πάγγαῖ: ᾿Αναστοίσηοςγ ὁ Σιλεντιόραος ,) ὁ μετέπειτά 
ξασιλέυσας, ἐπὶ Ευφιωίκα Πατριάργ Κωγσταντινπολεώως, ΚΑΘΕΡΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΔ΄- 

ΣΑΣ, (ςαιῃεάτα Πρὶ ςοπβτγυξξα ) μετα τιγων ἐφατρίαζεν κ΄ τ χ. ἀε 4αιο νἱἀς ὅς σξεοτρία πε 
(εάτϊεηυπι Ρ. 354: δὺς 4υ!άεπι δυϊ 48: νετθα ἢν] δ᾽ ἀφ πῈ ἱπιεγργογάγαγ [πη πγ5. ΠΟΙΔΟ , [εἀ 
ἴῃ 40 ἀςςυτγατίοϊετῃ (ὐτᾶςκ ᾿ἰπξυᾷ ςοραϊτΙοποη] ἀεί άεγες, (ΟἹ, ΤΠ] επϊοπτ Τὶ νας ἅττ. τὶ Ρ. 732. 
Ὁ κοΐ μ᾽ 1] υἱην αγέκ, [οαυεπὶ 4 "᾿ Ἐρ 6 γ {1 πὲ 1αἸ]Π01 ρ4ὲ ἀξ τεπὶγ ἀπε ἀβεηιθ!εεν ρατείςμἑϊεγες 
ἄὐες 4μεϊφαος Ρετίοπες ; Θ' 1] αυοΐε τηεῆῖεὲ 74! ἀτγι γ ἀπε ἐθραϊγδ ἐοηΙΏΕ ρομΥ αὐοίτ πη ξυε- 
4.6 4ἠε ἴα δεῖίε ἀε: Εαεγοβίεπε 4μ᾽ 11 (πέποῖε. Μδρπαῖα αὐτόθι ριειατῖς ἰρεσίεῦγ ργᾷ ἰς ἔστεδαξ 
Δεεγγ πὰ ἢΠς (δι Πο] σου ρετίεσατοῦ.. (]. 6 “εχ 7 Τίον, ἀεὶ 8. 4}9 1 Ὡρετ. Υ, Χ, 1. γχ8. ἀτὲ ΄. Ρ. 
τιν ἀπηαβαο ἐνα ἀϊυοεο, ΤΔ4 ποη ἐγα Οτέβίαπο; απάσυας αἰϊα ΟΡίε{4 ἱπησηχὶ ρίοτηο.» 6 ποη πὲ 
αὐοίυαγ {6 ποη ημαπάοὶ! ροροίο τα ρατίίμο; ἀϊσίαηαυςγ δ ἤαςευς σγαπάϊ ἰποβπε.. Γᾳ πιοῖει- 
τη ίηξ 7 ἐρεβ ἸΙαξεῖα {ετῆρτε ἱπσαπηαιε ἀαἱ ἱροςτίβα γ αηηηίγαυα ἰώ μα οἱτίὰ; ἀς 40 νἱ ἀς 
(ἰεἀτοπυπὶ Ῥ᾽ 537. ὅς (]. ΤΊ] ποῦς Ηἶβον. ἀεε διηρενειας Το να. ἂτῖν αν Ρ. 537. Μαΐτας 
Ἐσοϊε 49 (Ἰοοἐδητί Προ τεϊαμτγάᾶνί:, τείοτεμτς ΤὨεοάονο ζιεέξοις Η τοι. Εςςο!εῇ τ. {,,. 2. 
Ρ. :-61. [δε ἕος Μίέξον Τυμπεπευῆς ἴῃ ΟΠτοαῖςο ρΡ. 3:6. ““ Μεήαϊα (ὠοπίωϊς ,) (ουπίϊαυτίηο- 
ΦΟΙῚ ,. 1υθεπιε Απαϊξαίο , (ἀηέξα Ἐνδηρφεῖία ,) τἀηφιάπι 40 ἰάἱοιῖὶ9 Ἐνάπες 1115. σοπροῆτα , 
ἡεργεπεηάἀμταγ ἄς οπηεπάδητυῦ : 9) ἐς ἀυο δάευπάα ἐρτερία Ρεῖτὶ ΜοΠΟΙ παρ ι Γ᾽ Πεγιατίο., 
δὶς) εοάεηιν ίετε τεπηροιθ, τείϊς Εναρηίο ΗΙἴογ. Εςοϊοίϊ ας. "Δ... χατὶ ας 31. Ρ. 261. πγι τὶ 
Τλυέζογυαν Ῥαιγαπν ΠΠτὶ σοτγαρτὶ τὰπτ ; στρ] ἄυοάις Α ΡΟ] ΠΪπᾶτγι5 ᾿υτὶ 5. Ατἰπαπαίίο ἅς 5. 
Οὐεξοτίο ΤΠαμπιάτυτρο [4] (0 «ἀϊοτὶρτὶ ἴαπτ 0 Ηατετίοὶς μᾶς ἔγαυ ἀς πγυ!τἰτα ἀ!ηεπι ἰὼ (ωἱ 
Ἑττουὶς Γοοίετάτεῖ ᾿πἀπσεητ 5. Απαῆαῆας ἀυῖε πη 7 συ] 5 ριεζατοπι ἢἰς τἀητορεῖς ρΓγζάϊσαι 
Ῥτοςορίυς, ποι (ο] 15 Εωτγς βίδα ΐαῖ , ἰεὰ 835. Μ πιο χἰ(αἱ εὐγουίδας Λανδυτα5 ἐγὰς ; ἀς αυῸ 
νἱᾶς (1. νέαι, δίον. ἀεί β4}: 1πρ. Το ΧΟ ΤΙ. 29. 8ττ. 19. Ρ. τό6. Τῇεορἤ ποῖ ἴῃ ΟἾτο - 
ΒΟΡΥΔΡΗΪ4 Ρ. 128, ὅς, 

(1) χς ἀεπιουίτδος Απαπαΐμαι δὰ Απιϊος μα Ἐριςορδίυτη ριοροίτυπι 4υΐάςπν ., (εἀ 
ἈΟΒ ᾿εἰεέζυτη (ας. 



Ἢ ἡ ΕΝ Ἐ αὶ τὶ 51 Αἱ 
σῆς δἰ σεβείας ποσᾶτον εἶχες σὸν πῦόϑον, καλώςείδως, ὡς σαύτῃ Δ χοιπῶν ας 

ρετῶν ὁ σύλλογος ἐπαχολεϑδίσει ῥαδίως, ὥασσερ αἴδόμεναι σρυπης σί πρός αὸ 
κρέσσον συγγένειαν “ καὶ ὃ διε δσδης τῆς γνωμης. ἐΐπονσο γὰρ κὶ σιωῆσαν 
ἐλήλαις, ὥασερ κοινὸν οἰχησήομον ἃ σίὼ ἀτυχῆσαι «υχήν " κα διὰ πάντων 
ἐνίκας γ), φιλάνϑρωπος ὧν ἰδεῖν σε ἅμα ᾧ πειρραϑῆναι, φρονήσεως ἐμπείρρ σὸν 

δίον ἀβϑύνων, ποσαῦσπε περλσκοπῶν, ὅσα σώφρων ὀφϑαλμὸς ἐπιτρέποι , κῇ 
φέρειν εἰδωὶς δχερως ὅπως ἂν ἡ συχη κρίνετω,. 

, Τοιγαρᾶν ἐν σχοῖς βασιλείοις διάγων, δ δαίμονος βί. παράδαγμα σαυπον 

ἐδείκγυς σοῖς ἄλοις, ἄρχεσθαι, πρὶν ἄρχεν, καλῶς ἐπιςάμενος" ἐΐπερ ἀράς" 

μελέτ πίω πρὲς αὐ δεόντως ἄρχειν ὁδὸν λαμνβάνεν ἐκ ὦ σῷ καλῶς ἀρχεοδαι 

πείρας. παρῆν γέάρσοι κὶ δοχιμάξζειν ἐπ᾽ ἐξεσίας ὅσα σοῖς κραηῦσιν ἐπλήμ- 
μελεῖσο, κ) ὅσα πρὸς τίω δὲ ὑπηκόων δ δαιμονίων ἐπέχει " ΧΣ «ὶς αἰαίας αἶγες 

σκήπεις" κ᾽ ἀσφαλῶς: ἐπαιδένα., ὥσπερ ἐν ἑτέρων τύχαις τίᾳ αὖ μέλον Θ' με- 

λέχίω ποιόμενος. 

Ἢ δ» δέσοι παρῆν δ᾽ χρόνος ὥσσεραι ηφέος αὐ προσῆκον ἀποδιδὲς, κ") Ζρὺς 
ορχὴν ποσαύσίω οἰνέλαμπες' ᾧ μετεβάλετο ποῖς ὑπηκόοις πὶ πράγμα. ἀ{μεις 
γον Ὁ δ προλαβόνσων μικρὰ ὑμᾶς ἀναμνῆσαι, κ' δεῖξαι πῶς ποσε σότων 

ἐχόντων, εἰς ὅσίω ἡμῖν αφίκακι μεσυβολήν. ἐκ ἐάσει Ὁ πογτως αἰ μαϊ 
σαῦσε χρηςοὶ Δ προλαβόγχων λυπῆσαι «ίῶ μνημίω. 

ἪἫν γοὰρ ὅτθ σοῖς ὅσοι δ Ῥωμωων πλήρθσιν ορχίω, ἐκ ὀὐσυχῶς εἶχε πὸ 
πράγμαπα αλλά αἰς ἀσικτος ἔρως πλεονεζίας ἤκμαζε, ᾧῷ γνωμης ἀπιςία “καὶ 
συκοφάνπαι (1) παύτων ἐκράτεν. ὁ ἢ γνῶ ὀ δαίμων, μικρὸν ὕςερον ας χεὴδ 

ςας ἐλπίδας ἀποβαλὼν, εἰς ἀτυχένπων μεπεβάλετο σχῆμα. ἐν ἴσῳ ὃ ώ 

ἔχειν , κ' ἀπορεῖσδαι, διὰ σίω δ ὁμοίων ἐλπίδα. ξένον δέᾳ πράγμα ἢὶ 
παροὶ φύσιν ὑπῆρχεν" ὁ γῶὼρ πλᾶτος σὰς χεκαυμέγος ἐλύπα.. 

ὋΟὐφ ὃ σόσων ἐχόντων, χαὶ ποανσὼν απειρηνότων παῖς συμφορῶς . ὥσπερ 

ϑεὸς ἐκ μηχανῆς αναφανεὶς., χᾶρα ὡρόὄτειγες ἐχδυϑέρλον " κεκειγα πέρας εἶχεν" 

ἡ ὃ ὦ πραγνάτων ἐχλυς διελύετο. δόγμα σι ϑᾶον ὡς ἐληϑῶς ἐπὶ σοὶ ἃ 

«(ἤφον ἐκίνει" ᾧῷζ ὥαπερ ἐκ μιᾶς γνώμης ὁ δῆμθ' ἅπας ἐβόα. μεγάλη βελὴ 
προσετίϑετο " βασιλὲς ἐπένενεν (2}" καὶ ἢ «φῆφος ἐφέρεσο. οἷύπν σῆς ἡμεκπέρας 

ἐυ- 

(1 ος οἴμπεβ ἂρ υτδε αδερὶς Ἀπείζαπας », τείετεοτε Οθάγεπο ρ. 357. 
(2) Ατίαάπα, 488.) Γείετεπις (ἰεάγεπο ρῥ, 355. νίνεπις Ζεηοης [10 Ρτῖπλο πη ᾶγῖ[Ο 7. 18 πὶ 1 Πὶ 

᾿Ἀπαίζαϊιπ) ἃπιααῖ) ὅς ἀε 4ἃ ἢἤς Ο(]. 1ε Βεκι, Πβοτῖα ἀεὶ βα|79 Τρεγο ἵν. χχχντιιχ, αἰτ. τ. 
Ρ.9. Τ.ο χ. Νετῆοπις [α]ϊσα ; πᾶπὶ τεχίυτ (ΑΙ ]ΠἸσ πὶ Πὶς δα παν πὶ ποῦ ἤδθεπι8 : Ζ᾽ ξπ- 
πιο ὕγδίεϊο,, ΦΊίηινο 4 φαεβα Ῥτὶποίρεῇα, ερρε «οἱὲ σαἰλάηιεπίε φρεέγανε ῥγεβῇὸ αἱ επαῖον 
ε αἱ Ῥοροῖο, ἐβρὲ οἷὴ τι. ἀὲὴ νάρτιϊε αὔη. 491.γ ἐμὲ οἱογπὶ ἄορο ἰᾳ ῆοτῖε 4ὲ Ζέμοπε γ ν4πα4Ἀ}4- 
ο ἢ διϊεπξίατίὶο 7. ριοεϊατεαίο Ἱπιρεγαάοτε. Ν, ΤὨεορἤδη. ρ.11. ἃ Ζοπαγαιῃ Γ. 14. Ρ. 53. 
ὅς (ἰεάτεηιαν Ρ. 3757. [ἀεπὶ 1ε Βεᾶὰ ἱπίτα ρ.1:2. Νὲ ἐ] γκο παφοϊπιεητογ πὸ ἰεὲ {μὲ ἀρ: ρενοαα!ὲ 
“11 αὐξάπο ηιαὶ ἀστα ἰεβησα ἀὲ βρβέτατε “πῃ τοὶ αἰτο σγαάο ἀὲ εἰευακίοπε: ἐγ παὶὸ αὶ Ῥῖττα- 
ἐρῖο ἀϊ πη λοίοητα Καρεῖρίία,. «Ζπυεπάοϊο ὁ [μοὶ ρατεπεὶ εοηάοείο πεῖΐαᾳ {4 ζαπολαιεπχα 4 (οβαπ- 
Σἰποροϊγ β' αυσηχὸ πεὶ ετυϊκίο ἀὲ Ῥαϊαπὶ9γ ε βέγυεππε αἱ τάηρο ἀὲ δι εηκίατνῖο ) Ποῖα ἀὲ 
πα τηρξάίοίγε οὐπβάστακίοπε, ε (οσρερίο αἱ (απιεγίοτο. 1] ἤχυονς ἀεὶ} ]Ἱαρεναάτίεε οομρὶ ἰᾳ 
Ὥρτεηπα ἀὶἹ «4παβαβο: ἐγα δὲπ γαίίο 4] ρετίοπα; αἰτο ἀὶ βαΐίαγα ε {ὑεἰεο: 1] ἀΐωετ,ο 405 
ἰοτε ἀε᾿ (μοὶ οεεὶγ ἀϊ ταὶ ᾿ μπὸ ἘΤΑ͂ πέτογ 6 ᾿᾿ αἰιγο ΑπΧΑΥΤΟ, σἰδ ζέςε ἄαγε ΐ ἠοργάηπποιπε ἀξ 
Ἑλίσοτο (Δίκορον ). Νοη εἤύπάο ρεγυδημίο αἱδ Ἰρετογ ἐθὲ αἱ τὰ ἀὲὴ {εβαπε᾽ αππὲγ αὐευς 
αἰίογα ἱ «ἀρη]]} σαημεὶγ ἐἀ ετα ργοο ἐθὲ εαἴοο. [ἀετὰ ἰηΐγα τ, Μ΄, ρ.2τ. ἀμγο πο ϑπης - 
ὍΔ ἐβε γἱεγοῦαγε αὶ 4μ66.4 γαῖ! αὶ π᾿ ἡ] αβγε οτὶρίπο. ὕπ ροεέα ἀὲ φμε᾽ ἐοαρὲ ( ΑἸ1Β0]. 1, Κ- 
Ῥ. 397. Εά. Ηξητ. διερῆδηὶ ) πὲ σεηπὲ αὶ εαρο {αεοϊϊηιεπεε ; 6 ὕξεε ἀϊοεπάετε “πα 4}ο 
ἀ4 Ῥοπιρίο 1Ϊ Θταπάε; ε ρῥγουὸ 4μ:|}4 κεπεαίορία εοἰϊα γαρίοπεγ οὐδ «4πα|}4}0) βέεοινε Ῥοπι- 
Ρὲ2) ᾿νᾳδιορὸ ρ᾽᾽ 1 ππνὶ.7 εἰ ῬφραΙὲ ἐθς αὐῤεαυαηῦ 1! τοπῆς Τ σατο. ϑυρτᾶ θη ΤΙΝ 



ευδαιμονίας ἀρχιὶ ᾧ κατάσσεσις (1) πρώτῃ. αὔπσο πᾶσαν ἤγειρε πόλιν σοῖς 
ἐνπραγίως. ἐντεύϑεν ἀκμάζει πὶ καϑ' ἡμᾶς, ἃ μεσαβέβληται. ἃ ΔῊ χυπύν- 
σων λόγος ἐδέις. 

Αλοις με ἐν ἐκ ἀρώτης γωνέσεως ἀλεῤγίδες, ᾧ πὸ αποΐργανα " χαὶ βάσι- 
λεῖς ἐνδὺς καλῦγσαι.. «ρὶν αἰοϑϑεσδαι τῆς σύχης. ὕςερον ἢ πολλάκις ανάξιοι 

φανγεύτχες ὃ δωρεάς, κατηγῦρας ἐφιστῶσι αἢ δαίμονι, ὡς ἐδὲν ἡπίσσωιαο δὲ 

μελλόνσων, ἐδὲ κρίνειν οἶδε καλῶς, οκλλ᾽ εἰκῇ φιλοτιμᾶσαι, ἃ δίδωσιν ἑαυ- 
σὴν, ἐχ ὅσοις ἀξιον, αἰλλ᾽ ὅσοις ᾧ βόλετω εἰ ὃ ἃ ἄξιοι φανγᾶεν πὸ “ράγμα- 
σοί, ἀλλ᾽ ὃν δοκῦσι αν ἃ σιμῆς ἀνὰ. (2) ᾧ σὸ μὴ κατόπιν ὀφϑῆναι παυ- 

τὴς, ἐπιτηδέυειν ποὸὶς οἰρετάς. ἐπὶ ἢ σὰ παραδόξως κρίσιν ἔσχεν καὶ Τύχη, ὃ 
ψῆφον ἔγνω δικώαν. κἠκολόέϑει γὲρ ποὺς ἀρεταῖς ἀμοιβιὰ τ χάριν, σὴν βα- 

σιλείων, αποδιδᾶσα, ᾧ τάυντίῳω ἀνώμακτον, κ) πάσης ἐπηλλαγμένίω ἀπάτης 
εἰ δ ὥχερ ἐσπέροις ὅπλα ᾧ μάχαι, ᾧ ὠροσυκόγτων σφαγαὶ, ᾧ δόλθ' ἀπάτῃ 
νικῶν, συσαυτίω σοι περιτέϑεικε τί τιμήν" δυτυχὲς σαῦπε βασιλείας δυςευ- 

χἢῇ «ὁ προοίμια, ἃ Δ ὅσοι πλεονεξίας αἰ φορμίὼ τίὼ ἀλυργίδα περίκεινται" 
ἀλλὰ φροσήκυσαν ταυτίω Ὡὡροσηκόντως δεξάμεν Θ᾽, ἐκ ἤλεγξας, μὰ Δία, δ 

σε φηφισμέγνων τῷ μαρτυρίαν, ἀλλὰ ᾧ παρῆλϑες σὸς ἐκείνων ἐλπίδας νικῶν, 

Ενχαῦθα δ᾽ αἢ λογὰ γενόμενος, ᾧ πρὸς χοσᾶτον πλῆϑϑθ' «ραγμάσων ὁρῶν, 

παυπὸν ἔοικα πάχειν τοῖς ὅσοι πὸ πελάγη περισκοπᾶσι. πολλοίκις γοὶρ σὸς 
ὀφθαλμὸς ἐπιφέροντες (9). δάλασσαν μογίω ὁρῶσιν" ἐδὲν ὃ πότοις ὁρίζει 

ἃ ϑέχν.- ὅμως τολμητέον τίὠὼ πᾶραν" ὅτε γορ ἐκεῖνοι πλϑν αποκνᾶσι " μήπε 
σὸν λόγον ἡμεῖς. ἐπειδιὴ γὼρ ϑάττον ἀπειλήφεις σὰ σκῆπαρα . πρέπειν ἦγθ- 
μενΘ'’ πᾶν ὅ, τι νόϑον ᾧ βάρβαρον πόρῥω ἃ σῆς ἀρχῆς ἐπελαύνειν, κ) ΨΩ ἃ 

ἐλόυϑερίας ἐπιφανῆναι τοῖς ὑπηκόοις, ἐπενόυσας παῦσαι, ᾧ πρὸς πέρας ἀφίκετο. 

ἜἜχνως γὼρ ὡς τίὠω ἐφὰαν λκῆξιν, ἃ ἀρχῆς πὸ σεμνοόπερον, πρόσοικοι τινες 

ἐπεταρατσον βάρβαροι, ἄνδρες ὑβρισταὶ ἃ δρασῶς, ἃ μίων ἐρεπίω εἰδόπες., 

ποῖς ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς ἐπιτίϑεσδοαι" ἢ δϑᾶσσον μοὶ ἐπίοντες, ϑάσσον ὃ με- 

ϑισαίφενοι, χαὶ ὁποίποσε γῆς εἰσι, ῥᾳδίως χλανϑάνονπσες" οἷς γοὸρ μὴ χῶρθ', 

μὴ πόλις εἰς οὐχητήθεον ὥρλσαχι,, οἶλλ᾽ ὅλίω ἕκαστος ἐπάγεται σαίω οἰκίανς 

εἰυσοσχέδιον καλύβω (4) ὅπῃ τύχῃ συμπηγνύμενθ᾽. οἱ διὴὺ φοιῦσοι, πίγος 
Το. 1]. Ἐ ἂν 

ςορ μη) 8δὺἀ ἐν! αλ1}5 Ρτὰ ἀτσαπιςΠΊ,) 50) ἀυἰάθπη ΑΠΑ{{4Π|] ξ6πι}87, [εἀ οπλπί τι ἐοΥ ἢ η1) 4 Ερῖ- 
ἀδιηπὶ πειὶ ἔχητε, δητί αι! ΠΙ πη ὅς πο ΠΠπλ ὰπὶ φοπι8, Ὗ, Βναρῖ, Ἐςοϊοε, ΗΙΠἶἴοτγ, 1,, 4. 
Ρ 10. ΡΠ.5.27. 

(τ) 5ῖς ἐππεπάανὶ ρτὸ καταςα. αυοὰ ἴη (οὐ. 
(:.) δ᾽ε πη ΠὩοἀ. Απ ἀἰαςάσει, γε] ογατάσει 3 
(3) Μα]ϊεπὶ περιφέροντες. : ᾿ 
(4) ΕἸ. Ιε Βεαμ, 1. χ. ατῖ.2, Ρ.43. Οἷὲ «ἀταδὶ»γ 9 διαιεεηὶ ΘΒ οπΣΣῖν σομὲ ερίφηνα γ ρέτολδὲ Χὲ- 

ξαπραυάηο [οἱἱο ἱεπε ἀ᾽ ατοδὲ ἴοὸ ρατιὶ ἀε]} Ξηζγαιο, ἤαεευαπο ἀεἰε {εοτγετῖς ΔῈ ἤγοπείετα 
ἄε11α δινία Ευγγαιεβαπα; ημοβὲ τιαϊαη τίη ἐγάπ9 υδ|4}}} ἀε᾽ Ῥετβαπὶ., εὦ αὐταη9 αἰΐϊα ἰο᾽9 
ΕΠ Νακιβάπῦ,) ᾿ἄβρο ἀ «πα Ττίῥὰ, Ξαρεηϊογ ἐρὲ εοἴηαπάαυς πὶ 4μεἰΐε ραγεῖγ ἀτεῖυο εἀ ͵π- 
γερο ρμενγίενε) απάδ ἐπ τετοα ἀϊ ἰονο, 1 γασσίμηξε ργελεο αὶ βιεδυαρίθν ἐβε [ὶ ἐτεα᾽ ἐὔετε 
14 »ιεάεβηλα εἴτα θὲ Βίιργα, ο Μίτεραᾳ {μ|} Ξαζγαιε, αἰ ουΐεπιξ ἀλ ΤΡΑΡΑτο 57 ε κἱἹ ἀμζεοε 
15 πα ὑκαιίίαρίία. 46 αἰενὴ (ἀρὶ 41] διαταςεηῖγ Θαπιαίο γ ε οἵξαηο γ ἕγαπο ἐπιγαεὶ ψέρατα- 
τανηέπῆε πεῖ] Ῥαϊεβέπαγ ε ἰκ6 τπερέευαηο α {πετο. Νοπ τοπέεπεὶ δ᾽ ἱποοπάϊατε ὁ οἰδίά5ρ:γ. ε ἀ᾽ 
Τηζαίεαν ε οἰ ὰ», 460} Βανδανὶ ρευψερηίαυππο ριγβηο ἰ βεῇᾳ βουνὰ : «απάφσυάσηο 4 εετ- 
ἕατε ἢ δο Αγ) πο ἰογο ἀν{εγε}γ φεεεύγαυσηο [6 ἰοτο οεἰε 7 6 ἐγμείάασκπο, ε εοπάεευάηο ψεῤρίᾳ- 
Ὁ] φαείϊδ, ἐρε ποπ ἔνάπο αὐοί αι! ἃ τετὴρο ρὲγ ζαρσίγψεηε.. Ἐοληαηο 9. Θονεγπάίοτς ἀε||α ῬςΖ- 
ἰεθῖπ4.γ τηρρὲ ρυΐπις Θαηιαῖὶο., ε ἴο {[«εεἰὸ ἀκ! ρᾳεΐε : ἡπά! τηιαγοϊὸ ερηϊγο ἀὲ «4μαπογ ἴο αἱη- 
“}ε7).6 ἴο ἔεεε ρτίφένπϊετε, Ῥγοβρίαηάο 4] 4μεβα ὙἱΓΙΟΥ 4. 7γ 4πά αὶ γἱριεπάεν πε κοὐ “Ἵταδίτα 

[2 



" Ὁ ΤΑΥ͂ δ᾽ πὲ Αἱ 
ὧν ἀπόδροινσο σὔλμης . αὐτοις εἰς ὡρπαγίω πρὄόκεινηο πόχεις,, αὖ ποὶρ μεῤ ἐυ- 

δαίμονες τοὶ λαμπραὶ, πότε ἢ ἢ βουϑέντων {τ} ἔρημοι, ᾧ συμμαχίας ἐςε-᾿ 
ρημέναι" ἃ καὶ μὴ, ἄχετο" ἡ Ὦ, ἔμελλον" κα ὃ, μετανγίσσασο" κὶ μᾶλλον πᾷ 

παϑὲς ὁ ὅ᾽ μελλόντων φόβθ' ἐλύσοι" φήμη δε σις ἐκ ἐυντυχῆὴς σὶς ' ἀπάν- 
σων διέσειεν ἀκοὰς, ἐπ᾿ ἄλλοις οδλα διηγόμεένη, καὶ πάνας δειναί. ἥν γοὶρ 
οἰκέων σόχλιν ἀλισκομένίω, ἑρπαζομεύίω ἀδιωμονίαν, ἐχαιωομεύας γωναῦκας 

(:2) εἰς ἐσέλγεαν ἠναγκασμωϑώω, ὑβριζομένας πῶδας, αἰκιζομένίω πολιὰν, 

ἑκκομείω (3) γεόσητά, 1) παρϑένες ἀγομεύας, ἡ πρὸς δ πτυχῆ πασπίδα, ᾧ νύμ- 

φιον ἐυδιαίμονα,, ἽΖῚ πὸὶς πρώΐω ἐλπίδας, ολλοὺ πρὸς ὅβοιν ἐχϑρῶ, ᾧ βαρβώ- 

“ρὅ, κ' μέχοι ἃὃἧἷ δέας λυσᾶντος" πώνπα γορ πρἄκασο τέτοις. 

Ὁ ὃ μὴ παϑὼῶν͵, πρωὴν μὼὺ μὲνῃ πῷ Τυχῃῇ χάριν ἠπίσαεσο" γυῶ Ὁ σὲ 

πάνσες ὑμνῶσι μΩΙ σίυτης, ὦ βασιλεῦ" οἱ ἢ μὴ (4), φᾷ' σὲ, μη παϑόν- 
σες᾿ οἱ Ὗ, μὴ προσδοκῶντες πάλιν παϑᾶν ὁ γοὶρ βαρβαρος, τίω προσήκε- 

σὰν πληγὼδΨ δεδεγμοεθ᾽, κάσπῳ νέυει, ᾧ δεαπόχίω ἐπίσαμτοι., τοὺ σωφρονᾶ, μι 

βεχλόμενος" αἱ ὃ πόλεις, ἢ“  δραμόπων ἐλχέυθεραι " κὶ χείχῃ . πὰ μωὺ γεγῆ- 

ρακόσε νεάξαι!" αἰ δὲ, νι πρῶχον ανίσακαχι" κὶ σωφρονᾶσιν αἱ πόλεις, ἐσ- 
φαλῆ κόσμον ἐπιδεικνύμεναι σοῖς βαρβόροις" φρέρια δὲ πανσαχὰ ὅ᾽ ὑπηκόων 

προβέβχκητοι,, χαὶ στρατιωτῶν ἡχκικέα ῥώμῃ ᾧ λήϑει συμπεοραγμεων" ἐν- 
δρες ἄκων ζέογσες, κ)ὐ βλέποντες σι νεανικὸν, χαὶ, ὡς ὧν “Ομηρθ' ἔπε, ὃε- 

βάπονπος "Αρηος" ἐχ ὥσπερ πρώην οεἰσϑενες, καὶ γεγηρακόπες εὐ αοἷς δεινοῖς, 

ὑποσρομοι, κ' μεθ᾽ ἡμῶν δεδιόσες, ἃ αὖ σώξονα! Θ' μάλλον δεόμενοι" ἢ μαρ- 
συς ἡμὶν ἐγγύϑων ευασὸς (5}» ποιαῦπει διαπίττων “ῷ βασιλε, κὶ πρέπων ἐκεί- 
τῷ πρὸς κοινίω ἐνεργεσίαμ ὑπηρετεῖν. ὅϑεν γε σὲ πατέρα καλεῖ, ἃ πὶσων 

ἡγάσαι, κ᾽ πάσοας {ψήφοις ἐφαινεῖ, καὶ τεϑάυμακε, ἃ ὅ σοτε πάυσετω. 

᾿Αλλὸὰ γὰρ ὁ λύγος, «εἰ ἃ ἴδ πραγμάτων αἀκοχεδίας ἐχόμεν θ', ὥσπερ τι 
ῥεῦμα φερόμενον, ἐνταῦδαι πὸ παρήνεγκε βίχ. ποιγαρᾶν ἐπανιτέον ὅϑεν ςξέ- 

βημον" ὁμοίως γοὸρ πρέπειν ἐλογίσα “ὥ μελέσῃ καλῶς ἔχεν ἀρχῇ, μι μό- 

γον δ ολοφύλων κεκαϑάρθαι,, καὶ δι έκαϑεν ὠφεσαάώναι δεινῶν, ἐλὰ 
Ἅ 

10 γ 

δ Πα οἱσιαρὲ, ᾿Ιωτάβην, εὐ Τεθπο οεήκίᾳ ἀὐευς αἱ δαγάζεπσ «Απιθτοείο. Ῥορο πιοϊεῖ ςοη15 
ὑαετίκαεπεῖ) [ςαροϊὸ ἀὶ ἰᾳὰ « Γαναεεπὶ, ας υἱ τἰπε ἡ Βαποδὶ ἐε᾽ Κοιβαπὶ . 1 Δᾶικγοαιαηί εϑὲ 
νοαπο ἀρ) ει ἶο 1π 4ηεβα ἐ(οῖα., εαεοπιαπο 1] σογημηεγοίο 46εἰ “Ζανγοίῆο, βὶ σουενπαύυάσηο οσηϊθ 
ας Ἀοραθθίισα,γ ε ρασαύαπο (010 αἰ} Ἱπαρεναάοντε ἡπα ἐαἤὰ {ορυα ἰε πιεγοῖγ ἐθὲ τἱεαυάύυαπα 
ἀκ! πάτο. {εοοπάρ ἰώ τατία . εὖο π᾿ ετα βαίαᾳ ζαεια. (δα δον ΠΕ δανετίας δεύηιῖ85 εχτ 
Ρεάιτίοπειη δεἱ ϑηπυπὶ 4098. τείετε ΟἹ, 1ὲ βεαι.. Ὗ. Εγνδει. Η ἴον. Εςο!ε 4}, Γ,, τασ, ς, 36, 
Ρ. 366. ΤΙιεορῆπ. ἴπ (ΠΡΟ ποσγαρἢ ἃ ρ. τ2τ:. 

ιχ}) Μαῖε ᾿ὰ (οά, βηϑιυντων. 
(1) ἢος ἥς ᾿πιίταταγ ᾿ Ποιισίὰς Οτατίομ. ἢ δα ΠΙΠΊ ΠῚ ἀυςεην , ἀρὰ Ἑαδτῖς ΒΙΡΙοε ἢ. 

Ὁ τας. Νο]. νταῖν Ρ.8γι. Ὃυ γαΐρ εςι γλυκείαν ἄγειν ἐιρηνᾶν ὑποψίᾳ πολεέμε. καὶ γοὶρ εἰλπὶς 

ἐισιεσι Ὁ λογίσμον, κἀν βέκιϊχι τις ἀυτος ἑκυῖον κτοκ Ἰίσας {χυχαγωγεῖν, αὐτῇ παρακα κα 
νὴ, δὶ ϑύυέσα, (5, φοβειεἰς ἀγχπλάττωτα φανχσίας, γήεκ: εαἰδκμὼς ἐλεύμϑυον, κόρέων υϑι(ς 

ζουδ ίω,, εἰκόυδιον εἰς δκλιίαν παιδίον, ἀγομένίω ἐκ παφάδ. γυνώμακ κι τ. λ, 
ει] εξ ς σοπηπημ πὶ ἔσητο {ΠῚ 4. τχ. ν. 588 ᾿ 

Κύήδε᾽ ὅσ᾽ ανϑρώποισ, πεῖλει πὴ ἄςυ ἀλφ. 
Ανδρκς μεν κ]είνασι, πέλιν δέ τε πῦρ αἀἰμαϑύνει" 
Τέκνα δέ, τ᾽ ἄλλο, ὄγεσι, Θαϑυζώγῳ: τε γαυμίκαε, 

(3) “ἴς δὰ πιδιβί ποῦ ἐπΠγδ πα “ΓΙ 5 αὶ ἑλκομεγδυ ; τη τεσίυ ἐλωμένξο. 
(4) Ῥηυβ μεβιατ (ρετνσαυτῃ πλ8ὶ γίάθεαν το Ιοπάυπι; πιῇ γειτάβ, 9 αἱ ποῦ βαβῇ μ5ὲ) 

ἐΐδε ἀεθεπε σαϑά μὲθ11 Ῥέγρο ἢ γαετιπε. 

(:) Αὐτός. Αἡ ὁ στρατός} 



Ὧι ΑΝ ΒΙ Ἀὲ ΤΔΡῚ ΑἹ 25 
ὥ, εἰ τι μέρθΘ' ἀυτῆς γοσῶν ἐφςιν ἤδη κ»»), ὕπαλον. (ἰ ἈΞ) αὖ λοιπᾶ ᾧζενίσαι- 
σαι (1), ᾧ αἴ πρὸς ἐυρυϑμίαν μετστῆσοαι,, ᾧ μίαν Φῴ" πάντων δᾶξαε 

διίκόσαν ὡρμονέων, ὥσπερ εὐ σωματι. ἠδιει5 γοὶρ αἷς ὁμονοῦνπες μὲν ἀγῶρω- 
ποι, ᾧ μεϑ᾽ οἰ λήκων ἰστάμενσι., φοβεροί πε τοῖς αὐτιπάλοις ἐισὴ υ ἃ τὲς 

λυπᾶναις ϑάττον οἐμύνονσαι" αὐτοὶ δ᾽ εὐ ἑαυτοῖς σασιαζοντες, δικοὃεν 

ἔχϑσι ἃ φϑοράν, ᾧ ἐδενὸς πολεμίε προσδίονχσαι, μᾶκχλον Ὁ σόπο ῷὶ δυσμενᾷς 

ἃ μισῦνπις ἐπάγογσαι , καιρὸν ἡγεμέγας οικᾶον, ΝΥ οὐ ἀυτοῖς γοσόέντων ἃ 

συμφοράν. ὡς ὃν εἶχε σὺ πρᾶγμα, μικρῦν. ἄνωθεν διηγήσομαι. 
Τὼ Κιχικίαν προσοικᾶσε δυσμαχοί χινὲς ἄγϑδρωποι,, Σολῶν ἔϑνος, εἰπὸ 

θαλχοίσαης ἐγατρέχον εἰς ἤπειρον. ὅσοι σοΐγαυ.γ) ὥσπερ αὶ δωάμενοι μένειν ἐυ- 

δαίμονες, ὑ ὃ σε ἐίΐρασι σὸν ευχένα, ᾧἃ φρονᾶσί τι γαῦρον "ὉΠῚ ἃ Ῥωμαίων 

οἰρχῆς, ᾧ δυσσυχεῖν ἐλάζονες ὑπῆρχον. μαάλχισσιε ἢ πότος ἐκίνει, ᾧ θαρβῥᾶν 

ἐδίδε παρὸ καιρὴν, ἥ σε χώρα, δυσάλωτον παρεχομένη πίω φύσιν" ἄκρα 
γοὸρ ἐνταῦδϑα ποντοδ ἀποὸς κορυφὰς ἐς ἀυχὸν αγατείνεσα δ εἰϑέρα " χαὶ μέν- 

σοι αὶ Δ ἀνδρῶν ἡ πρὸς πὶ ποιαύπσε μελέτη. ἐυσσαλες γὰρ ὅτοι, ᾧ κὄἔφα 

βαίνοναες. ἃ, ὥαπεῤ πτηνοὴὶ , σοῖς ὄρεσιν ἐποχόμεγοι (2). ὅϑεν ἐπαρϑέν- 

χες.) τὴν χαὸ ἡμῶν σιωΐσσανπσαι σκευωθμαν" ᾧ ἦγον τε ᾧ ἔφερον «τὸ ,. προ- 
σοικόνγον, χ) δανῶς: ἠπείκον, κόμπῳ ῥημώτων ἐπηχϑναες. βασιλέων Ὁ ἦν ἐυ- 
σοῖς προςαγμάτων (3), ἐκ μὴ προσηκόντων «ρατηγῶν σε ὄχλθ', ᾧ ἡ λοι- 

Ἐπν72 σῇ 

(τ} Ἐοτῖε ἢΐε 1πϑεὲ 1 ρῖς (εἰ τ οπθην 1Π14π|.) ἄς 404 ἢς Ἰοφυΐτατ ΓΙ. 16 Βεσαγ 130᾽. ἀε] 84 
ΏΡετο 1.38. ἅνντιΡ. τι, Τί, Χ, Με ρῥυϊτοο ἀπῆν 10}}0 ἀεὶ {μο Κι ἐσησ( ὅπ. 491.) ἐη ον [6 πε!1]α Οἱ ει ὰ 1ηι- 
Ῥεγίαὶε “πα {εἀϊχίοπεγ ἀεἰ]4 4φμαῖε Ἰρηοτα ῇ ἰᾳ εαρίοηε: 4ππὲ|}᾽ ἐγ ζογίε πη εἤξειεο ἀὲφαε}!α {κπ 
γίογα σοῖο .4,). ερ᾽ ἐσσίίανα ἐγ ἃ ροροἱὲ ἢ ἐπιμϊακίοπε ἀεἰϊε ἀΐυενίε ξακίοπὶ ἀεὶ Οἷτοο, Ζεποῆδ 
φυευς ριοιίοίέα ἰώ [χρη εγάε; «4παβαβο βὶ ἀλεβὶ τὸ ρὲν 12 αχίοη το αι : φαεβο ῥαβαυνα ρὲν 
“ορεηδενξ Μη4Φ βμέστα εἱοἱϊε. ὕὅπα ράᾳγιε ἀεὶ] ΟἾγοογ ε ἀεἰϊα ΟἾΣΣ πιά εβηια 78 ςοηζηηιαεα ἀ411ε 
ας. Ὀεϊκάς ροῆ ἄυο5 4ππ05 4114 εὐ δ σοποίταϊα ἔς (ε ἀἰτῖο » ἐ0 ρετὶσυ]οίίοτ,; 400 (Ἔν 18' 
τυης ἱπουτη δέδιε [{Δὰγοόγαπι δε] πὶ. ΟἹ. 1ς Βεαὰ ἃτγῖ. Χ. Ρ. 29. 86. 493. 11 ηπεβο ζγαιεηρο 
2 {εἀϊπ]οβ τηεεηευαηπο ἰᾳ φοηαβοπδγ α 1] αϊφονάϊης 1π Οοβ αηπείποροϊὴ;» ε οἰπηζετο βηο σὰ “πὶ 5τα- 
εἶο 1416 ἀ᾽ Ση ο]οηΧ 4.» εἶξε αἰϊεέγγάγοπο ᾿ς βαῖμο 461} πιρεναάοτε. ε 46}} Ππρρετ άτιτδ γ ὁ ἰὲ {τα- 
Μίπαγοηο μὲν ἴο υἱὲ. [)6 ρυῖϊτλδ δυῖεπι {εἀ ἰτίοπε ῃἰς Ἰοφαίττ Ῥτοςορίυβ. ᾿οᾶπμεβ Μδ]αῖα ἴῃ 
7 ΟΠτοποργαρία [10. «σ΄. Ρ. 38. Εάἀ. Ψεπεῖᾳ: ἐφίχει δὲ ὁ ἀυτὸς βασιλὲυς τὸ Ῥάσιον μεές- 
ὯΔ Κωνςαντινεπόχξως " τοῖς δὲ Ἡρασ' νοις » Βεγέτοις χαυταχὴ ἐπεξήρχετο στασιάζασιν . 

. Νιῆοτ. Τυπυπεηί, Ρ. 337. 
(2) ΕΙ. 1. Βεδὰ ἰδ ἀ. ἂγῖ. χ. 4πῆ. 493. ΟἹ 1|δηυτὶ ραάνοπὶ ἀε116 Κοηηημίεὰ ἀεἶ Λίοπιε ἸΤαμτο 5 

τὰ αυὐετχὶ 4 σΟΥΤΟΤΟ ΓὈΡΥΑ͂ 4 6}1} τηοηίαρηξ,) ἀϊ οαὶ εοηοίεευαπο ἐπε ἴεὲ ρίγαυοϊ!ε) “ξηρίυα- 
20 4 41} οἷ᾽ αὔαϊὲ ἀκ Ἀοηηφηΐν ε 5]} τεπεέυσπο ἐπ “πα οοπίΐπα τροϊεβὲα 7 εἀ ἱπφαίεεη πε ο' 

(3) Ἐσειβ ξογγυρταβ; ἴστιε ροίξ πιροστωγμοτων,) ἀεείϊ οὔ μα.) νεῖ εὐκῶν ), νεὶ αυἱά ἢ- 
ΤΩΙ ; π8ΠῚ ἐ65 ἐχῃίθες νε]υτὶ δοίοτεβ Τταρίςοβ, ἱπιροῦταιπ τέσ δὴ ρετίοπαῖη ἴῃ (σεπὰ [{||- 
πεηῖεβ, Ηἰ δυϊεπὶ Ποίυϊμηςς [(Δυτούαπλ ἄθςες,) φεωτγγῶν ὄχλος» ἃ (]. Ις Βεδυ τεςσεηίςπταῦ 
Ζ,, 18. δι. 8. Ρ. 24. 26. ὅς 27. Τ΄ Σ. δῆπο 492. μὲ ἐσηρίπὲν κπὸ Μαεβτο ἀερ1) Οῇς.7γ. ἐ’ 
Φ᾿ αἰεγο ᾿ρῥγαμποταίηαίο δ ο᾽ ἰηφηχί4πη9γ ρενερβὲ ἐτα ἀϊ δεϊήποπις πεὶ]α ΟἸ]οῖα ΔηὭοπεμοία 7 αἰίονδ' 
φοηζα ας εο}} 1} Ζηγ}4γ...... βᾳοᾳὗ ροΐετο «4114 εεθ4.. “ττίυκαεὶ ἐπὶ τρία) ἢ ζετηάγοπο, 6 ζξεδυο ὡθηϊγ7 
εἰ ἸΠαπμτίᾳ ἰὲ ἀτηνν αὶ ἰ τε ονίγ ρὲ Ζιποης αὐτὰ περι «οἱ ἴπ {εγθο πεὶῖς ρ᾽4χχε ζογιῖ. .. . «{ϊ 
εφπαὶε ἀε]14 (]ευκχίοηε “είστίε πὰ [ο]14 ἀὴ Βατθατῖ, ε ἀἹ τιαϊαπάγίπὲ γ 1 441} ἐγάηο ἀϊ[- 
Ῥεβὶ 4πα ὁ «οἱ π παγηῖγο βγαηάε πεῖϊο γβοπέάβπε ἀεὶ} Ἵ64 Λΐπονε.. Εὐβετο ῥγεβο (φειο 1 41-- 
2} φεη!0 ὁ εἰπηνφητα τοῖα ποιηΐηΐ, «Α᾽ ἀνε γεπεταὶ! β μηίγοπο ἱπῶ070 “πὸ ἀε᾽ ργἱπεῖρα!! ἀεἰϊα 
ΜΝακίοπε, υἀτεποάοτο ἐρὲ φυεῦς οὐεηραίο ἃ (οβαπείπορου! 1 γάηρο 4ὲ δεπαίοτδ, ε ΕἸ Π]η5109 
οηἱ Ζεηορηξ αὐευᾷ «τξαίο συυειπαξογε ἀεἰ! [4 πτῖα. ... τὴᾳ 1 ρἰὶ ταρσματάευοϊε [ταὶ ρβεπεγαὶ δ 
ΔεοΤ ΙΓαατὶ ὕκ Οσποπε, ἔείοουο ἀΐ “Τραρθεα πὶ δίτϊα, Τοῖο ἐθε ἐπεεζεγ ἐρὲ ἡ {οἱ σοηὴρα τ ο τ ε 
αὐεαῆο ργεΐε ᾿᾿ ατηρῖγ αὐδαπάοπὺ ́ᾳ {μ4. σγέξοίφγ ρὲν σοΥγεγς 15. [σεσονίο ἀνα [μ4 Νακίοηε 
Φ ἀὶ Ῥοηπίεβεε ἐλ ρατε ἀϊυεητὸ (ο] το). ε««ἀρὸο ἀὲ τίδε!]!. Φαεββ0 ἐν) 4 ποῖ ράτετε 7 τΪ ρυὴηηϑ 
Φἤτηιρῖο, εἶδε υἱιγουαι ἰπ Οτίεηιδ ἀὲ μη Εςοϊεβαβέεο, οἶσε ροτια "ἡ αΥνιὰ. Ἐπυλυΐχς. ἈΕῚ οτὴν 

ξίπεαι γἱάς ἰδιάσ., Τ, χ, δῖ. 11, ρΡ, 14, ὅς 2. 



“ὁ ΙΑ Ὺ πὶ τὴ 
σὴ παρασκευή" ῷᾷὶ παῖς ἐλπίσιν ἧσαν καμπροΐ" ὥαπερ ἐπὶ σκηνῆς, ὁ. μὲν' 
᾿Αγαμέμνων ὀϊξξαίφνης ἄγαι δοκᾶ" ὁ Ὁ φέρε. σίὼ ᾿Αχιυλέως ἐϊκόνα ἂρ σχής- 

ματι" καὶ ἄλλθ' ἄλλε μεμέμηται, «στωχοΐί σινες ᾧ αἀγέσσιοι" ἄπα πέρας αξ’ 

δρόμασι., καὶ καὶ σκηνὴ διαλυέχαι. 
Καὶ ὅσοι ποι γυν ἐκ εις μακρὰν (1) ἔμεκλον γνωσεῶω, ὅσίω βασιλέως φιλαῦ- 

δρωπίαν εἰς Ὡροσίκεσον οργὴν επεαποίσαν οι, εἰ κ' μι ὡρὸς ἐξίαν ἃ δίκης 
ἐτύγχανον" ἀλλ᾽ ὐέκας (2) πάλιν, ὦ βασιλοῦ., καὶ δρασωωυσμένδε, μαΐχῇ » 
ᾧ δυστυχᾶνσκ!, φιλανδϑρωπίᾳ (3)" αὶ ἔδειξας ὡς ἀληϑῶς ἑπομένας αλήλαις σε 

οἰρέσοας. ὃς γὰρ ονδρίᾳ καπηγωνγίσω, καὶ φρονήσει «ραπηγικῇ., ᾧὶ ποικίλῃ δὲ 

αγώνων ἐνεργεσίᾳ,, αὐτὸς καὶ χρησαύτης ἐπομέγη σαῖς (4) ἐδελφαῖς,, σώξανγ' 
ἐκέλευε" χαὶ διπλὲν ἔσωσας σρόπαιον,, αϑ διευπέρα, γικῶντος ασὸ πρότερον. “δ᾽ 

μὲν γὰρ κρατῆσαι πολεμίων, ἴσως ἂν καὶ σύχης γένοιτο μοΐγης" αὐ Ὁ «ες. 

φῳρυλαβόσιν ἀκύόλυϑα φὩροσϑᾶναι σὲ δέοτερο,, πᾶπο ῷ τὼ ἃὃἣ μάχης ἐπεκόσμη- 

δε νίκίω, καὶ μόνης οἰρετῆς σῦσο. γε αὐ σρόπαιον. ἐν, ὥαπερ Φίλιππος ὁ Νῖα- 

κεδὼῶν,, ὄνσως (5 χαὶ βάρβαρος, καὶ σᾶς ᾿Εκληνικαὶς συμφοραῖς εὐ ακμέζων, 
ἀπάτῃ ἃ δόλῳ δύο χω φπριάκογτα Χαλκιδικος πόλις ἑλῶν, ὅτως ἀνεῖλες". 

ὠμῶς, ὡς διαλαϑεν εἰ. γεγόνασι Ὡρόοεν ᾧ σιωπῶ σὲ σοφωκίσος ᾿Α ϑηγαΐδε, 
ὅπως Μηλίας κ) Σικυωναίας διέθηκαν. . 

Συ. ὃ, δικαίας ἐφορμοὶς ὦ ΧΡ ἠδ ὠδικέγαων ὀργῆς εἰληφὼς, ἐχ ὅπως μεξ 
σῆλϑες, ὦ βασιλἔυ" ἀλλ δια, παπὴρ ἀγαθῆς, σωφρονᾶν μόνον πωδέυσας, ὡξ-: 

σεαυσὸν ἐκάκεις (6), ᾧ πάλιν ἐδίδες ἣν αὐτὸς (7) ἐδημιέργησας, Ὁ χώραν" 
δαίμονα κλ νυῶ. δεόνπος χρώντω πῇ ῥβώμῃγ ἃ τῇ (8.). ΝΥ ἄλλων φροβεβλην-. 

Ται. φρέπων ὅπος βασιλέι κόσμθ', ᾧ πάσης κρείσαων ἐλπίδι',. κα'ὶ μοι δοκεῖδ᾽ 
᾿Αλέξανδρον ἐκᾶνον βασιλικῷ φρογήμας. παρελϑεῖν." δέ, ἐχειδηὴ σὸν ἴνδὸν γι- 

͵ 
37. 

τ 

(1) ΖΣ4 σσεέτγα ἀφο Ἰ αετὶ 76 αἰαὶ 3ηε ἐετπίηα!α,) ποῖ 497. ἀορὸ αυεν ἀμταΐίο {εἰ φηπὶ γ πὰς 
υἷτ 1614. (11. 1. Βεδυ Τ, κ, ἃτῖ α7. Ρ..38. ροίξ Μαιςεϊ πα (ζοπυῖτεπὶ 'π (ἰτοπῖςο Ρ. 2184- 
Ἴ. 2. ΕΑ. Ψεηεῖς. (ϑρέτυπι δι ποπέϊ. 

(:.) (δοτγίεϊπϑ ἴπ Οτδιίοπε ἱπ Ασγαίαπι ἀζεσι ὅς. ἴπ. διερῆδησπι : ἡ τΆὸ᾽-Ὗ πολέμει φυσις» 
σωμα]ων μὲν ἴσως, γνώμης δὲ κρκτξν αὶ Φιλξίς : 

(-) ὥοπττα Οἱ. 1ε Βεδὰ .17:- Ρ.39. ἡ πέτα ἰᾳὰ παχίοπε ζ74 ρηπίεα;. ξίτοπο ἀερηοϊ ἐδ) ε [ρὶ απ 4: 
ἴε ρίαπαι 7ονεῖ; “πᾷ ρᾶτεε ἀρ] Ἰαμτὶ 76 ἐταρίαπεαεα πεῖϊα Τυαεία ; ε "σηπία ρέηβοπε, εἰ 
Ῥαράαυκη ἴογο οἱ Ἰδιρεγαδονγὶ 7) 76 {οβρυεα μὲν επιργε. ἰάθη αρτᾷ ρ. 38. δὲ 39. «ἡ εηράοτου 
τὰ μην ἀκ ἐπε ἐδηρίηὶ ζαγοπθ ῥγεβ᾿ ἀκ Οἱουκππὲ ἰδ δ εὐεαν εἰὲ “Ιὲ ζεεδ᾽ πιονέγξ) εἰ Ἰπυϊὸ ἰδ. ]ογα- 
"εβε α οβαπείποροϊ. Σ᾿ Ἰσιρεγαάσγο ὕέεε ρβυγέατε α Τ' αγο με! ἀϊ «Ατεποίονο 7 ἴᾳ 4μ4|ε 7: 
ΤΡΑΠΈΑΙΑ ἐπ εἴτα ἀ απα Ρεέτιςο αἰΐε ῥότῖε ἀϊ μεθα Οἡδία". Τ'4γ.070 σαρίεαϊς ἀε]]αᾳ ΟἹ εκ 5 
ἐΥ4 υἱοίηα αἰ} Ἱίσατία 9: ψοϊευαμ φοπ. φμεβο ζβεειφεοϊο. ἐπε ππονγῖνο αὐ ε᾽ γα!) ἐρε ἀηεοτα τος 
βασυάπο. 1] ἀρ ἀὲ Τοποῖθο. γεβὸ ἐἴροβα 4 Οοβαπεϊπορο!ὴ πεὶ {οὐϑονσο ἀὲ δίερει, ... Βεβαν απο 
εαέτῶυΐα ἀε᾽ Γεγη ἀὲ σμέγτᾳ πε}} Ἰξαατία.. Σὰ εἰεεὰ ἀὲ υἀπεϊου βίᾳ {πὶ σγάρο βὶ' τεπευκ. ἀπεονα ρὲν 
}} τίδοὶμ, ὁ 7ὼ ργεία ἀἱ α]} αἴ ἀἠᾳ σίουκσππηὶ ἢ Θοῦδο, αἰβέεο ἀαὶ σοπέε Ὑτίφεο. 1πάο..ὁὲ 1οπ- 
250 ἀὴ᾽ δείἑποηεε, ὕήτοπο 4αὴῸ! ΚΑ: 1} ρυ]υὴδηγ δ᾽ «οηάοττ, κα (ομαπείποροϊὴ. ἄθπιε ζαάγοπο πηὲπαιέ. 
75 8119 πεὲῦ᾿ ΟἾτεο., δ. ΡὲῚ ἰδὲ οἱὲ ἀε114 ΟἿΣ.) οατὶεδὲ ἀϊ εατεπὸγ εὐ εἰροβὲὶ “οἰ᾿ ἐηαϊεὶ εἰ! ρὶε- 
δε. Ἱπάο 7 ἀορο ἀεοαρίτα!ο ; 1οπρὶπο ἤᾳ τὐαέξατο σοη ῥἱὴ τῆρογε ς Και ἐγαβρονίαίο αὶ Δίσεα 5. 
ἴουε αὐεῦυὰ αὐμίο ρῥγίηοῖρίο ἴζ γἱδε!]οησ.), δ Ὡογὶ. εὐ] ἃ. πε᾿ τοτηοπεὶ., Ν, ΜαᾳΙα]δπι.}α Ομτος 
ΒΟΡΓΑΡἢ. Ρ. 38: ὅς. 10. Εά. ΜΈπει. 
(4) Ταῖς ἐδελφαῖς., ἰὰ εἴ, ταῖς λοιπαῖς οαρεταῖς. 
(1) Μᾶεαῖ]Ἤε ἴῃ (οά. ὄντος. 
(6) Τεξο, οἵα πατὴρ ὠγαϑιὸς) ὡς σεαυ7ὸν ἐκποΐλεις » σωφρινεῖν μιόγον παιϊδέσσωε. 
(7) Ἑοτῖβ ῃΐς νοχ πα εἴξ.. ὧἱ πόλιν.) γὲ] 4υἱὰ ἤμεϊε; νεὶ Ροτίμ8 ἸΙεξεπά μη) καὶ σός 

Δ)Ρ 5 ΡΙῸ να πολιν. 

(3) Βείβιιϊ τῇ γ ἀυποὰ ἴῃ, Οοἄ, απτς τα" ἀλλχὼν ἐχοίἀδγαῖ. 



ΒΕΤΌΑΝ Ἐν. ΚΤ Β΄ Ας 7 
κήσας ἔιχε (1) τὸ μάχμ, σύμβεχον ἀυσῷ ἐπεποίηφο ἃδ' πολέμιον, ὅπως εἶν“ 
σῷ δέοι κεχρῆσϑωι" πὰ Ὁ. βασιλικῶς, εἰπόνα Θ', εἶρωπῃ μή σι Ὡροσφιϑέγαξ 

μέλε αἢ συμβελί" ὡς Ὁ δι ἐνὸς ῥήματ' πᾶσαν ἔφη ἃ εἰρεσὴν δεδυλώῶσδω, 
«ἐδεσϑδεὶς, διμωι, ἃ παραίνεσιν. ἴσως ἄκων ὥφϑη φιλανθρωπθ'. σὺ ὃ φύσε 

πὸ καλὸν ἐπιςάμενθ', δικοϑεν ἔξχες σὴν δυμβέχην᾽" ταὶ χάριν ἴσασιν ἡ 14- 
ϑένσες, οἶμαι, καὶ μίωρ ἡγόντω συμφοραῖν, σὴ τοιᾶσον ὄγαχ λελυπηπκένω. 

Οἶμωι μὲν ὄν, εἰ ᾧ μόνα σπαῦσχ ᾿χέγειν ἦν ἐμοὶ. «πρὸς ἑκανγὸν πέραϑ 

εἰφῖ χϑαι σὸν λουγον., χαὶ ὁ μετρίως σοῖς ἐιῤημέγοις φιλοτιμᾶσδαι . γυνὶ Ὁ 

«“ρὸς σὴν αὦ βασιλέως ἐρετίω φιλονεικόντες οἱ λόγοι, δειγὸν ἡγδνται, κὶ πό- 

σῆς ἐνανδιρίας μεστὸν, εἰ μηδὲ λέγεν «ἰλῶς καρπερᾶσιν, ἃ ποῖς ἔργοις ἔυ 

ποιῶν ἐκᾶνθ', ἰὶ δυσχεραίνει σῷ πλήϑει ᾧ πάνεταα͵. δυοῖν γορ ὄνχοιν οὐ 

εἰνδρώποις καροὶν., ἐιρήγης πὲ κΚὶ' πολέμα, «Ὡρὸς ἀμφοσερα μερέζει σἰ'ὼ ἀρε- 
φίώ, ἢ μετείσιν ἑκάτερον, ὡς αἀὐυπὸ μόνον εἰδως, δασπέρς ἢ μηδὲν ἐπιςάμενος- 

Καὶ ἃ μὲν εὐ πολέμοις ἀνδρεγαδίας ἱκανὰ δείγμασιε περὶ ὧν λέγων ἐπαυ- 

σάμίω ἐρπίως" δ Ὁ κατ᾽ ἐιρίγίω ἀγαθῶν μέγιστον ἐκεῖνο, ᾧ πολῶν ὅ ἈῪ 

μέρθΘ' ἀιτιον, ᾧ ὃ μέώλιςα φρὸς ἐυδωμονίαν ἄγει «ἰς πόλει" ἐξ ὃ γὰρ ὄρ- 
χεσδαι πεφύκασιν ἄγϑρωποι, ᾧ βασιλέως Ὡροῆλϑεν ὄνομώ πε χαὶ πράγμα. 

κρατόνπτων ἕκασσοιγ εἰπορῶν δι᾿ ἐγὸς σώματος πανσιχῇ παρενωι τοῖς ὑπηκόοις, 
δ δ ἈΠῚ μέρΘ' ἐρχόντων σιωέχει σοὺς πόλεις" Φ' πότων ἐνεργετῶν., πᾶ- 

σι παρᾶνω δοκεῖ" ᾧῷ ὅπερ ἐκλείπει αἡ φύσει, μηχανᾶσαι ἃ,» γνώμῃ. παῦσε 

σχοίνῳ ἐξ ἐρχῆς ὅσω καλῶς ἐγνωσμένοι, νόδοι τινὲς ἄνδρωποι, ἢ παρέγγρα- 

πτοι «ἢ βασιλείᾳ, κέρδος ἴδιον σἰὼὰ κοιγὶὴν ποχλιτέιαν πεποιημένοι, διέφϑειράν 
πε ἃ «ρὸς τέγανπίον «ὃ. χρείας μεπεβαλον" ὡς γοὸρ οἱ ἐμπορίας (2) τινὸς 

φῳροεστηκόσες, πὸς ἀἐρχοὶς ὠνίες ἐποίον" ᾧ ἦν ἰδεῖν ὦὐ ἀρχῆς σχήματι, αι- 

Ὡρασκομένας σὰς πόλεις τοῖς χρήμασι δόνωι καὶ λοβεν ἐγνωκόσιν, αὶ σοῖς ἐν 

ποιὰν διαυχμέγοις. ποιγαρᾶν ἅμα σὲ σαῖς πόλεσιν ἐπεδήμαν., κ' ἐφ᾽ ᾧ παρῆ- 
σαν. ἐπράττετο ( 3)» Ἀασὶ σῆς κοιγῆς συμφορᾶς οἱ δὴ αἀγϑδρωώπων ἡγεμόνες 

ἐσλότχον. 

Ἔξ ὃ ἢ ἡμιν σὸὺς πόλεις ἀγέχεις αῷ νάμαπι͵, ἔγνωμεν ὡς: ὁ δΥὝῥ χοημαάσων 
ἄπληςος ἔρως, ὁ τίω δίκίω ἐπείργων παρ᾽ οἐνδρώποις ἐνδιαιτῶσϑαι, ὁ παΐγπες 

ψικαν, ὡς ἔοικεν, εἶχεν, ἀλὰ γάρποαε ἃ παραδόξως ἡπσαᾶσθαι. καάτοι διὰ 
των (4). πατὴρ μεὶ προδίδωσι πῶδα, γύναιον ἢ ὃ ἀνδρα, ᾧ πὰ γένη κατ᾽ 

ἀλήχων ὑπλίζεται. σὲ ἢ παρακαϑημέγα απὸ βήμαπι (), φὩρὸ μὲν Δ ἐφϑαλ- 

μῶν 

(1) Βοτῖε ξιλε) ρῖο εἶχε. δυίρίσατει Ῥγοςορίυπὶ ἥος Ῥοτΐ Ἐχθηρ] πὶ ἰάεο ροιῇ- 
πιὺπλ ΡτΟΓΪ 7) αυοά υηὺ98 εχ [(ἀὐγοταπι ἀυεσί 8 γοσαρδιιγ [πάωβ 5». 811 ἢϊς ιρρ]ιοῖο 
αἴτ τὰ.) ὅς τηϊπῖ ες βασΊλικ ὥς. ττξίατας ΓαΠἴεὶ, 

(2) Ὅς δος ἢπς Ἰσφαΐτοτ (1, 1ε Βελυ; 1Πογ. ἀεῖ Βαῦῇο Πρρέτο ἵι. Ἀχχναιτι. αὐἴίχσανι, Τιχ, 
Ῥ' 53. γεγβοηΐβ [ταῖς : ΓΦ ϑεέπα 4 4611 ἐανίορε ἐγαβ ἐπριοάρέεα ποπ ΡῈΓ μη ἰδοαο ριου- 
αεάϊηιη!ο.) 71 ΡῈΙ͂ ᾿᾿ φυκηίχία ἀε᾽ Ῥτίηεὶρὶ) ε ἀε᾽ Ῥτεζεεε 4ε] Ῥτοεονίο , ἐρθ' ὑτπάευκηο. 1 εἰς: 
“ἰοπὶ ; εἰ ὙΙΙοΙΑΥΙ σησδαρπαυάπο ἀπεον ε{}} ἀεἰ ἀεπατο ρὸν Κ47 οφιδπεγε 1] διευε χ᾽ ἴοτο {ε-: 
“ἐΠοτὶ. «παβαβο ργομενῖβε φηεβο ἱπάοσπο εταϊῆεο, ( ἀππησ τοι. )... ὁ ρτοϊδὶ ἀὶ 4ατθ.) ε ἀὲ 
γἱεευέτε αἰτηπ ἀΐπαγο ρέτ 454 Οαγίξα) [οττο 4μπαϊηπησν ρῥγεεβο β [0}Π. Μα Ι᾿ ἡπηρωαςῖὶ 4πα: 
«εἰ "κο εαταίτέτε πο σἰΐ ρεγηξ δὲ ἐῊ δ 1} γηεάείηνο 7ε4εἰδ ε οοἤαπτε οἤισυᾳίοτε ἐς 
μα ἱεσσε, Ια {πὰὶΔ παίημταϊο αυατῖχῆα 14 υἱηίε ἀλ ἰγάριο ἱπ {γ4110γ. 6 οἷθπε τΤατεῖαίο ἀξ εἐἰενὲ 
ὄχτο εο σΟΥΤΟΙΏρεγ δ ἀπ᾿ ῥγο τ πῊῈ} ροτ᾽ οοηγετῖγο ἢ τρηρβυ αι σά ἱπδερηὶ {ορφεεεῖ.}. ἡπηρετοςοθδὲ 
4ππεὲ ἐταπο ὶ {01}, εὐε φοτηρενα ετο φιεὶἷο εθς ἀαν ἀαυονα 1} πρετένο". 

(3) Ψευάεδᾳιυν. 
(4) 1εξεὲ διοὸ τῶτον, πεῖὴρε εἴρωτα χρημάτων, 
(1) ἴπ σά, ῥηρματεγ, δὲ᾽ αἸ1ᾶ. τῆϑπὰ ἰπρτᾷ τὸ ρ... [ςτῖρταπι οἰ 5 

σ 
5 



8 ὍΔ: ΝᾺ ΤΊ Κὶ δ ΤλῸ 
μῶν εἱ δίκῃ. ὥσσερ ἢ παύπης ὁρώσης, μέλοσι δικαςῶς ἐπιφέρει. τί «ἥφον" 
ἃ ἄχέσξ αἰἪ σίω γνωμίω., καὶ χευσὸν προτεϊνόμενος, οἰλ᾽ αἰρεηῦ πλεπῶν, ᾧ με- 

σαβαλεγ ὠνγδρωπὸς εἰς δὐδιωμονίαν εἰδώς. ὁ Ὁ Δύσανδιρος, εἰ ᾧ Σπαροίαυς 
ἦν. (Δ σεμνὸν ἐφρόνει διοὶ πὸ Ὡρωίω ὀὐπυχηδέναρ,, οαἰλλεὶ σοῖς ἔργοις ἃ Σπάρ- 
τω ἐςεύδεπο" τίω ὃ δὲ ἀρχόντων οἱΐρεσιν ὶ προσηκόγτσως ποιόμενος,, φόνε 

ᾧ σιραχῆς αὐ δ Ἑλήνων ἐγέπλησε γένος, ᾧ δὲ ἑνὸς γγνωμίω ἐδυςύχον οἱ 
πολεις 

᾿Αλλὰ γορ ἔν, ἢ δάνπερὸν εἰπῶν 9 ἔσι αἧς κοινῆς ᾧ ἈΠῚ πάγπων ἀεργεσίας 
ἐχόμενον . ὅσω ᾧ «ρὸς σίω ΠῚ μέρος φιλανδρωπίαν πέμψω ἃ χκόγον. ἴσχε 
γαρ, καίμοι μηδεὶς παρασπέδω ἃ γνωμίον, οἷς φόρος ας δυσχερὴς, ὥσπερ αι δὴ ῥ 
δεινῶν ἐκ περιόδα ποὺς πάλεσιν ἐπεήδετο, ᾧ διὰ πάντων ἐφοίτα, πρόφασιν 

δίχωαν ἐκ ἔχων . ὄνομα δυςυχὲς τοῖς ὑπηκόοις, χουσὸς κ) ἄργυρος ( Ε} εἰς 
μίαν ἐλϑόντες φὩροσηγοθίαν « ὅσοι γὰρ ἐνδρώπων αὐυτυργῶν σε ἃ δῥῪαὶ καϑ' ἡμέ- 
ραν ἐνδεῶς, χῳὲ τς χερσὶ πᾶσαν ἐλπίδα πεποιημένοι αἢ βία. ὥσπερ ἐδρῶς- 

ἤων ᾧ δυσυχία: μισϑὸν ἐσέχοεν" ᾧ απο μα ἃ συχῆς ἀυτοῖς ἐπεαίϑετο, ἔςε- 
γε γεωργὸς περὶ πὸ (2) δένδρα" διπκῆν γὰρ χε τίω συμφορὰν, κ᾽ πονῶν 
πῷ σωμαπι, κ) μεμνημένος αὶ κυπηρῶν " ὁὀλιεὺς παρὼ ὃ δϑάλατισαν (3}" ἐφίει σὴ 

δίχχυον. ϑήραν ἀ᾽ χοόμενος λαβεῖν, ἧς μεδέξασιν ἕσχεροι. ἔμπορος δέ “:γ (4) 
ΔΩ χεαμῶνγα αἰ δάλατσοαν,, ΧΚ) σύυχίω ὠγοΐίαν,, μόλις πὸς γῆς ἐπιβοὶςγ κ᾽ πό- 
λιν ἐδῶν, ἐκ ἀμισϑον εἶχε σέυπης ασίω δέαν. ᾧ τί δὲ χέγειν σεῖς ἄλλες (5}} 
εὖ γαοὶρ ἐπὶ '., οἰκημάτων (6) γωώκες, ὄνειδος ἀναγκαον λαχῦσω ἃ βίον, 
ἰδὲ αὐ δυσυχεν ἐπ᾿ ἀδείας ἐκέκσίυσο, αλ᾽ ὠγιον ἐποιδύσο σίῷ αῷ δώματος: 

ὅβριν" κ' “ἃ μὴ σωφρονεῖν μισδὸς κατεβάλετο" ᾧ «ἁπλῶς εἰπεᾶνγ'. ἐκ 4 πκοι-- 
νῶν συχυμάτων ὁ αἢ βασιλέως ϑησαυρὸς ἐπλήρθτο. 

Ταῦ-- 

(1τ.} 5ει1Πᾳοες νοςσαρβίυτ χρυσαργυρος. (], 1ς Βεδι ),. 1βον.. 46] δα[ο. Ἰηρετο Τ, χχχνιῖτι αἴ. 
ΧΧΡτ, Ρ. 0. ὅξ σα. ἀξοῖ ει! Το νεγοη15 ᾿τ]ΐεα 7) 88 Δηπυπὶ τον. Ῥεινεηΐεῃδ : «4π44{}Ὁ: 
ἼΠΙΕΉΤΙΣΟ ΡῈΥ ΟὝΥα 7. 86 «0500 44116 «αἱ απ): 4,7} εθς Ῥοςθ ἑηπαπαχὶ αὐθαπο ἀεφοί τα “34 σΥπΏ 
ῥατθ 4611 ΤΏρεΥο) {σταυὸ ὁ {μοὶ κά άϊεὶ ἀα}}" οὐϊοία ἱτεροβχίοπεγ ἐρὲ εὐὶανηαυςκβ ἐ τὶ ατρὲ- 
το. Μοὶ αὐῤΐαηιο ριερα!ο ποι Ἰβοτῖα 4: (οβ αηεὴπογ. ἐπ οδὲ σα βεῖ)ε 4πεβᾳ ταῇ,.4.) ἀα!Πα 4544- 
1ε που εἴα. ἐγεπέξ πεδριηθηο 14 πηεπάιείδα, 7) 6 14 ᾿πήσοπχα 7 ἐρδ ἐγάευκσ ἀκ οσπὴ βαϊο) δα ορπὶ 
τὰ 7γ 44 οσηὶ ἱγαϊῆοον. δ ρενβῆο ἀκ 4με110 4414 4 Ποϊτεχχα,, ἀπα ἐπυρὲ ε σεγσοσποία φοη ἐγλθ εν: 
αἰοπε. Τάετῃ νἄεηάος ἱπάϊςας Ἐναρι, ἵ,. 3. ο. 29. Ρ..368. Τπεοάοτυτ, Σ,. 2. Τ ἢεορἤδηῃ. τ23.. 
Απαῖταί, Ρ. σο. (ἰξάτγεη, ρ.3:7:358.763. Ζοπϑῖ. Ρ. 5:4, ΟἸγοςπι ἴ,. 4. Ὀ. σός. 266. Μδηεῇ, Ρ. 63. 
Θυϊάδη).) νοος Τ᾽ μεύθεος. Ῥαρὶ δὰ Βαϊοπίιπὶ 7) ΑἸδηχδη, ΒΊΒΙΙοιπες, Οτίεηταῖ, Τὶ 1. Ρ. 268. 269.. 
ἃς ἤχς ρϑ0}10 {ὰρτὰ οὈίεγνατ Ρ το, 7᾽ αὐτὲδρὶ ἱβαυϊοῖ εοησδηροῆοθ., ἐθε 4 μθα ααὶοπεφατεδε ϑαίαες: 
αὶ ἐὐβτῖγε ἐμερὶ ἢ αἷχ] Αἱ «παβαπον, {ε βα!ο ποη 70} ρεγίεσμεονο,; δ 4μο 669 [οἷο ἐγαῖίο ἀὲ “πα ηὶ ἀ' 
δα τα]βεη 8 γ. ἀἰγ6) 605}}γ ραγέρσία!ε ἰὲ ταςεῖδν δὲ φσἰλ σεῆξοηο ἀρροβεγ εὑε «ὦ οπδα εἰ ἶα δα} - 
{εαλα ἀεὶ {πὸ ἤρίγέιο.., ε ἀεῖα ἀεδφίοχχα ἀεὶ {πο εοτασσὶο , 14 {καὶ τἱρμεαχίοδ δ γἱΠ 478 ἀπε θν" 
ἀμδόία ε ἐογη0 Λοΐρεία., ε πο] δογλεξοτὶ ἰἴὸ ἀηηουέγαηο γα ἱ ὑμοηὶ Ῥτίμορὶ. 

(2) Μαιίεπι παρὸ τὸ δένδρα, υκ ἰκΐτα ὁ αλιεὺς παρὰ Ἐ ϑάλαοσαν. 
(3) δυρδυάίτων ἐἔφενε: πἰίϊ ροτίιϑ ᾿ϑφουδυτη. Πτ.. ποαροὶ τὴν ϑαλατταν ἐφίει πὸ δίχτυον. 
(4) εὶς ἴῃ (οά, δέ τῆς» υκὧ ἰηἴτα τῇ γῆϑγ ΡΙῸ τῆς γῆς. 
(5. 1πτὸ ἔϊπρα15. ὑπ πὴϑ τ ΓῺ γ. ἃ ἤπΟΥ ΠῚ 7 ΡεΠΟΓΙΠΣ5 Πεαὰς ΠΑ ΠῸΠῚ εἰϊατπη ἐχοερεΐβ σΔρΙΓ1Β8: 

πηροΐτατα εὐ ἢος τ υταπι. Ν᾽, (ἰε ἀτεπυπι ρ,. 337. ὃς Ζοπατγατη ἴ5. χαν, Ρ. 34. Νίς!ο, εὺτς 
ΤΙΠ]Πεοης ΗἸ)οῖγε ες Ερηρετθανν Τ᾽. 21: 4γι. Κι Ρ. “41. ἴσαι :, 7ε πὲ βενοῖς ρεὰ 4 ἐδ. φηδ' 
δεάτεηε 4]ομε Ρ. 3:7. 4᾿ «1παβα(ε αϑοῖϊδὲ ὑονς ἰδ πλθηῖ 6. ἐξ ἀε {ονέες ἀξ ΟΡΥγ ΡΥ ΣῦΥες 9. 
πᾶσι ἐδ ὑπὸ εοάὐερηαις (Πιγίαγεγιο ῃἷς Ἰοφυΐτον (ὐεάτευι 5. 
(6) Ἡϊςγ υὐ 4[1δ᾽1᾽ ραἤϊηπν,, τοὶ οὐκήμεν τη Πρηϊῆοδης Ἰυραπατία,, Ἐναᾶρ. ΗἸῆοτγ. Εςς] εἴ, Γ,. 

ταις Ὁ, 38, Ρ. 368, ἐπέκειτο δὲ ἑτέροις τε πολλοῖς ἐξ ἐροανυ Ἔ τροφάν" πορίζεσι γ. κ»ἃ τοὺ 5 
αἰπεμπωλύσαις τί ὡραν τὸ σώματος, νὰ χύδίω τοορνείκις ἐπὶ τοῖς κεκρυμμένοις νὰ Ἀαϑη 
κνεσι τὴς πόλεως τόποις ἐπὶ χχωχιτυπείοις ἐνδεδυμένος, 5 πρός γῆ, τοὺς ἡταιρηκόσε, 
ὦ Ν᾽ μόνον, τία) φύσιν, ὠλὰ (αἰ τὸ πολίτα μα ἐπ δυθρήζωσιν " ὡς ἀντὶ γον, τινὸς τδρ: 

. ᾿ Σ Ω “Ὁ ͵ ᾽ ᾿ ᾿ ΕἸ “Ὁ ͵ 

ὡσησι δὴν. Β08ν) ἐπὶ οδαίχ᾽ αἶγας τί ποιώυτίυ, καὶ Λεριταρχέκν τοῖς Θελοιμέγαιθ.. 



ἜΑ Ἢ 8.1.8 Δ: τὰ 
Ταῦσα δἷβ ποὶν κρατένπων «ινὲς δόξανηες εἶναι φιλοανθρωπὸι 9 χέον μος 

βοηϑεν Ὁ ἐκ εἶχον (1): ἐλ᾽ ἠβολήϑησαν μόνον. κὶ μέχρι πότε αἰὼ ἀρετίω 

ἐνεδείξαναο - α Ὁ “«ρὃς ἔργον ἐκφέραγ,, μα! ὧδ ἀδιωάώπων ἐδαύμαζξον. ἔδεε 

γὰρ σοὶ κ᾽ πὖτο σηρεῖσθαι, κ᾿ σὸν ἔργον γεψέσδαι μα τ ἄλων" ὅπως οἶρε- 

οκ μὴ κανδάνῃ τοσαύπη,, μη παρόντων οἰυτὴῆ «ρὸς αἰξίαν, δὲ ὧν ἑαυπίω ἐκπι- 

δείξεται. ἴϑεν παναῦς οἰσόπε κέρδες (2) ἔννοιαν παριδὼν, ᾧ ζημίαν δαυμάσας 

ἐπαινυμένζω,, ἠβοληϑης, ἐπένφσας, εἰς ἔργον ἀφίκετο. ᾧ ἐδὲ μέλοι τότα σὲ 

σῆς ἐνεργεσέας ἡμὶν -“ ἐλ ἐδὲ χποῖς μΕῚ σαῦπι,. πονηροῖς γενέσδυι παλιν ἐπέ- 

πρεψ ας" πᾶσα δ περὶ πότε συγγραφῆὴ, πυρὸς ἔργον ἐγένετο" κ' μὰ! ΟἿ δ κυε 

πένπων, ἡπόσων ἀνήρησαι μνήμη. παῦπια .3}}} «Ὡροσέσυπαες ᾧασερ ὕδρας κε- 

φαλο» ἐκκαίειν (4). ὅπως μὴ πάλιν ἐνίσχῃ . ἃ σὸν Ἡρακλέα μιμόμενος. 

Πρώΐο μωὴ ἕν ᾿Αριςείδης ἐκ ἐιωϑόσας φόρας «ἴξα: σοῖς Ἕλλησι. ὥςαι μέ- 

γο καπορϑῶσας, πίω σὸ Δικαάε Ὡροσηγορίαν ἠνέγκατο" καὶ ἃ ᾿Αριςείδω τις 

εἰπῶν., πάντως προσεαΐϑει ἃ δίκαιον. σὺ ἢ φορὰς ὅτω μεγάλδ:» ὥσπερ Ἔριν - 

νύν ανα κοινὴν, (5) μεπιτήσας δὴ ὑπηκόων, αἷνος ἂν εἰκόσως σύχοις προ- 
σηγο 

.------ 

(1 σ΄. Ις Βεᾶω,, 26ογ. ἀεὶ δα Τρέρετο ἵ,. χχχνῖτι, αὐ, χανε ἴῃ Απαίζοί νἱτα, Ρ. στ. 
ἀεειταὶ Τοτωὶ Ὗ ἐτοηῖς [τα]ϊοᾷ  Τεοάοο ἐϊ σἰνθάπε πὸ αὐδυᾷ ἱευαῖο 4μεῖϊο ἐδὲ αὐεα ἀὲ ρίι 

ἐηΐαπιδ, ποη οίοπάο ρίὰ 9 ]]εγατε ἰε ἀοηηε ραδῥ]ίορε: τὰ «Απαβαβο ἰα ορρτεῖε ἀεὶ ἐπεῖο. ῥεποδὲὸ 

γίροτεαξε ξταπάϊἤρηε ἤοηπιο. ἔχ ἱπάσειο α εἰ ζατε ἀα11ε (ο]] τοι α χιοπὲ ἀε᾽ δοί!; ΑΓ] ἀ! Ῥαϊεβίπα νυ 

ε 441} φεοξονγεεχχα δἱ μη Ῥοδία.) ΡΥ ποῆῖὸ Τ Ἰταοῖδο ἀϊ σακχάγ ἐ φιαὶ εὗδε, ρὲγ 4πε} ἐβε Χὶ ἀἶεεν 

ατάϊηνεπιο ἀϊ ταρργεεπιαν {μ ἀθεη τέφετο ἴὸ εἰταππὲθ ἀφο ἐγατεθτῖγ εἴς λαρτῖπε ἀφ Ῥοροί!. Υ. 

διιάεπι ἱπ Τικδϑιεος, ὅς δεποὶ τ αἴζετη Αὐἰ ορμδηῖς δὰ ΡΊατα πὶ Ρ. 2ο. ἰδ! ἀεί ἃ Κυῆΐετο ἰφαάἀατιηι. 

(Ποηΐεν ὅς Ηδητιουπι Ν αἰεατα ρ. 96. ποτατ, ὰ Ἐνδβοτγίυπι ἔν. τατος, 39. δὲ ἀείστεδις εἰς ξδη- 

τεῦ Γἰδαηϊι Ἰοςαπν τπ Οἴβειοπε ςουττα ΕἸοιεητ τη Ρ. 427. 4116πὶ ἢ!ς ἀπτα οσυοβ ΒαΡαΠ: Ρτοςο- 

Ρίωβ νιάστατ. Απτε ΤὙΠπεοάοίαπι ᾿απἸοτεαν ὅς Α ἢ «{ἴ Ππὶ7γ. ΑἸΟΧ ΠΟΥ ϑενγοτ, Τοΐεγεπτε ροίξ ᾿.,8η}- 

Ρτιά, τη Ἰρῆυς νῖτα » (1. ΤιΠειηοηιίο Τὸ νε. ΗΝ βοῖγτε ἀε: Ζιρέγξωνς Ρ. 739..ν αὐοιϊ ἤδη: 4ε. 

ἦε τειεωθιν ἀαης ἴθ τλέίν 5» Θ᾽ " αποὶς ἀοβίηδ {εμἰετλεη; αὶ ἰα τοραταείοη ἀδὶ εἀῆῆοε; ρα! ες. 
(2) Κέρδες. Μαὶε ἴα (οέ. κέρδος. 
(32. Ἐοιτς ταύτας, ἰά εἴ, συγγραφὲς» Ρτο πῦτα. 
(4) Μεαῖε ἴῃ (4. ἐκχαΐειν. 6. 16 Βεφὺ Ἰοσὸ οἴτατο Ρ. ζχ1. Ζ᾿ Ππρέγαεθνγε ἵεεε ἀϊ ριὰ δ 

τς ἀβεωξε βπο αἹὴ αἱοίπι οὐκ ββὴρ) ν αἰπορὲ δ᾽ αυκτίχις ἀε᾽ [ποὶ {ππεε}.γ} 7). ᾿ ησέρποία αὐὖἱάἐ- 

τὰ ἀερί! ἀρραϊξαευτ; ἀεῖἰε ρα  ἐρὲ ἐπιγαῖς πὸπ ροιεῇειθ τραὶ ζαγίά τἱυθετε,. Θορο αὐετμ 

ὀνωφίχις 1 τεξιξτι 7 βη!ε ἀτ ρεηειγεης γε ἀὲ ςοποίτετο., οὔε αὐ ἀρΡΌΥΖΙΓΘ Φυ ἐτοΡΡΆ εα, 

7αιεηάο ἀἠεξοαιε μῆς ἐεἰϊε ρὲ ςορέοξε {ογσεηεὶ ἀεὶ !ς τεμάΐτο ἀεἰ]ο δέατα. ἔεεε ὑεηῖνε ἀϊπαηχέ 

4 {8 οὶ εἰαίεοτί , ἀϊερίατὸ ἰονο ἐΐ γκο ἀιρέαςετεγ 6 ἐ] ἀεβάεγϊογ ἐρὲ αὐεῦᾷ ἐλ τβαθίμγε 4αε- 

Μα ταῇας : ε εοτιαπάδ ἰστο 7). εἴὲ ἔαςειζεγο π᾿ ἐΐαεεα ὁ ἀτἰΐσεπεε τιςέγοα Δὲ ταν ἰς εατες εοπο 

ἐεγπέπει ἰ τπροβχίοης. Θαεβὲ κοτιῖτι αὐἱάϊν ἐρε {πείση ρόπα ἀείιᾳ ρκύδίιτα γεἰλοίεα ,) ἰς 4καῖς 

τουϊπαυαία ἰοτο ζοτίηαγ ἔταρτείενο 4.6} βατέοα οὐη τπενεάἐῤιϊε ἀτάοτε. Κιοονσατοῖο ζοἱεςῖέας- 

ΕΓ ταερὶ 1 βαποδὶ ἀὲ εαχίοπε . 6 Υἱρηγέαγηηο Αἰ] Ἱπηρενσάντε πη᾿ ΑἼΡ14 1... 7} ἀὶ εἴτοὶ, ἀὲ 

φατε, ἐϊ ἀσερηιεπεὶ ἀ ορπὶ {ογίδ... ριοιέβαηάορ!)ὶ τοη Αἰϊεοτεῦλα ἐὔε ἐπ ταέεο ἢ [πιρᾶτὸ πϑ1 

τεβχυκ τότάη αἴετο πισπδτηεηίθ ἀὲ 4φάεβο εὐιδπεο, 1] Ῥνίποιρ ἰοάἀὸ 1] ἴοτο χείο 7 7: αεεδηάεγα 

4 “τάπ ζαοιο ,) ὁ οἱ ρεειὸ ξαεεο 4μεῖ!ς ΓΕ] 16 ἩΔΦΊΧΟΥΙΘ. γ. ΠΟ Μελὶ σἀραοὲ 4 τερτοάμνγε ρέγα 

πίοι ἤγατεῖ, 1᾿ φροϊιπκίοπε ἀεὶ συ ανρῖτο «αϑϊοπὸ απ᾿ αἰ τεσχα ἀπιυενίαίε,), ε “4 ἃ ἀεί α πὸ ζω 

αεες κπα ρυωῤῥ!ῆεα {ε΄ αᾳ. 
(:} Ἐρινγυὺν κοινήν. 5ἷς ἀρῃά ΨΊΓΕΙ! ραίτὲα ἐοηηρπὴς Ἐγΐηηγς . απο δυῖεπι ἰοσαπὶ 

ἔς εχρτεῆϊε ποτ. ἃ Οτατίοπ, ἴω δυπηγηυπὶ ἀυσεπι ἀρ Εαρτὶς. ΒΙδ] οἴπες. Οτας. δ᾽ οἱ. 
γαῖα, ρ, 8γι. οἶσθα ὃ νέον, ὃν ἔναγχος μεο: συμεξηρᾶς » ᾧ γνώρισμα μέγιφον οὁ Πατηρ. 
δ ποτ ἐμὲ διητ κεν γε δπω- διενδιυ κα" τοῖς χυτῇ πολίτω“ τες Φορδ: ᾽ κι ῆσε μὲ Τοῖς 3 Ε- 

Θὲ σὲ κεγονένοι ᾿Αρβεεοίδε τὰ Δυσιμγᾷ,, ἐκεινο τοῖς νησιώταις τχξατ τὸ συνυετρον 

ἣν εὐεδείξασο τῆϊς ἽἜ »"σ'ν ετὴν ταὐτίω» ἐλάαγεν ὀνγομε" Θ᾽ συ τῶν ᾿Αρββνβίων εκᾶςῳ 
τὴν ἐπιβαλλεσαν διωρίσας Κτῶ μοῖραν Κ. τ. Ἅ υδ᾽ [τ γεῖς πὰ] }Έ πὶ. ἅτος ἐμυὶ διηγβαενος, 
αὺ 4. β᾽ κε διηγεβεεῖνη.. «Πν|}2ὃῸό ων-πῖν εχ Αταθιᾶ ἵσάυχ» ΟΠουεϊο πδτι δ οζ » αυοι 0 δ1η- 
ἴπ8 (αἷς οἷν ὕὰ5 ΑὙΎΒ᾽δὰ5 (τιδατ4 (ΟἹ νεη 5. ἀ -(ςΓΠριΠςς. [π΄ ἐϑάοπ) Οτστίοῃς, Ρ “μ[48} 4π| δὲ 
1 γίαμ!: ΠΔ ̓ πεπηυτας ὦ, ΠῸ ἰεΐας, φυειπο ἀπο α υπν ὅς ᾿π ἢᾶς ῬτΟζΟρΙ 5. ὕτειφυέ εοάειῃ πιοάο 

νεοῖει ε5 ἤετοαβ ςοἱ  στο5 ας ριΪΠΊΓ ) οἵ (αυηὶ «ΧίῸ ἴστ ; υτττάυς ἐοάσην πη αι ΗΠ οτια 85. ἄς [4- 
Βυϊὰ5 .}1] δά τοπ] [εςιεητες», δἰεχεῖα οἴδαῖ 1» ιη 4 ἔασι]. «ἐποίσιταγκ ΠΟΙ [01 μι - 

ζερτο 5 ἀ!ςοηάϊ ξεπας [οηρογ ἘΧρτο 6 9. εἰ φὺς Οταίομεβ ἴα Τα υπὶ μτοιπι ὅς (8 ηρ]- 
τοπὶ ςοηγετι ἴς,, 



20 ΘΙ ΤΕ ΤΡ κα, 

σηγορίας ; ΜιΧΡΟΡ γοὶρ πρὸς σαύῦσα ᾧ ᾿Αριςείδης, κα Πεσίςφρατος, εἰ οἷς ἐκός 
σερος ἐϑαυμοίΐζετο" ὃς δεκάσίω Δ ἐκ αἧς χώρας γενομένων, φόρας πίξας ποῖς 
᾿Αϑίωαίοι:, ἐπειδὴ παρὰ ἃ ὝὙὝμησπὸον διερχόμενος ᾿Ασιακὸν,, εἶδε πρεσβυζσίω 

πέτραν ἐργαζόμενον, κ᾿ τοῖς μόχϑοις ἀπειρυκοσο, πέπονθεν, αἷς ἐικὸς, ἐπ᾽ 

οἱυσῦ" χα πέμψας, ἡρώσε σίνας αυπὸ καρπες ἡ πέτρα κομίζοι" ὁ ἢ, κὶ λέαν 
ςεναΐξας,, ““ οδυγας, ἔφη, καὶ κακῶν πλῆϑος" χαὶ πόσων τίω δεκάτίω δεῖ 
γενέσϑαι αὸ Πασιςροσο. .,) εἶπε, παρεῖναι δ᾽ σύραρνον ἀγνοῶν" κ᾿ εἰς ἴΠει- 

σίσραπον ἤλϑον ὁ χόγος. χαὶ ϑαυμάσας ἐκᾶνος σῆς καραερίας,, μέγα αι ϑομί- 

ζων δωρᾶσϑαι, ἀπελῆ σίω πέτραν ἀφῆκε αὖἢ γεωργῷ" καὶ, οἷς εἰς μνηήμίω αρε- 

σῆς, ᾿Ατελὲς ἐξ ἐκείγε σὺ χωρίον ἐπωνομάζετο. ἐλὰ αἰ μοι χέγον ἐπῆλϑε 

Παεσίςρασον,, κ) πρεσβυτίω ἕνα, αὶ δυςυγὲς ἐκεῖνο χωρίον͵, πρὸς πάντων 

ὑσηκόων ἐλόυϑερίαρ" ὅδεν καὶ δ βαραυσων ἕκαςος παρ᾿ ἐλπίδας ἐυτυχῶν, κ) 
γεωργὸς περὶ «οἰς ἐρέρας, παρωαμυδέων Δ πόνων, ἄδει αἱ σάν 

᾿Ακόλυϑα ὃ πότοις κορκεῆνα πσαρέχε, ᾧ πᾶσαν ἀκχοὴν γικῶγσιῃ σῷ ϑαάυβμα- 

σι" φρόχερον γοὶρ δέας τινὸς ἦγον απανϑρώπος (1τ} ἀι πόλεις. ἄνδρες γοὶβ 
δυστυχεῖς ἐν μέσῳ δήμῳ παρεδίδονπσο ποῖς ϑηρίοις, ϑεαπὸς ἔχονσες πὲς “ὃ 

συγγενὲς ἃ φύσεως κεκτημένας" ᾧ ἥδει αις., ἐκ διδ᾽ ὅπως. ἀνὴρ, ἄνδρα 
διασσωμενον δεωρῶν, ᾧ μηδὲ γὴ σὸ σῶμα κρυπαύμενον, ολ᾽, ὥσπερ ετὶ τά- 
φΦδ, σὰς ΟἿ ϑηρίων πληρᾶνασικ γασπέρας. 

Ἑχέρα δέ σις παντελῶς «ρὸς πτένανπίον ἐπένευσε ϑέα᾽ ἄβῥενες γοὰρ παϊ- 

δες, ὥσπερ τίω ἐδίαν εἰς γυυαῖχας ἀμεβομενοι φύσιν, γωώῶκες ἤϑελον εἶγοώι 
αὖὸἪ σχήματι, ᾧ διεκλῶνηρ σοῖς μέλεσιν, ανσὶ γλωσχης κινᾶγαες ἃ χᾶρα., ἃ 

δῆμον ὅλον ὡρὸς ἀσελγὴ ϑέαν ἐχκμαίνογας:" ὅϑεν ἐκκοαίόμενοι «Ὡρὸς ἔριν ἄγ" 

ὥρωποι ᾧ μανίαν, ἐμερίζογαο αὖ μίσει. ἃ καα᾿ οἰλήλων ὠὡϑθνγασ. παῦσε 
«οί - 

----.-.-- 

(1) ᾿Ασανϑρώπες.. δὶς τείειτα! ρτὸ ὑπ᾿ οὐνϑροῖπες,, φᾳυοὰ ἴᾳ (οὐ. ΟἹ. Ιε Βεδι, “9γ. ἀεὶ 
34}7}00 Πρεγο ἷ,. κχχνάῖι, Τὶ ΣΧ Ρ. 53: ἃ «4. Νεὐοπὶς [τα] σα : «ἀδοϊὲὴ πεὶ πηεάεβιη"ο τεέριρο 
( δῇπ. φὲς } ἢ  αηραϊηοβ ε ἐγ εἰ «οτεὺαεείτηεπεὶ ἀθ οὶ πογριϊπὶ σοηΐγα ἰε ἥέγε.. οπάέηιεπος 
βέιοιης ἰᾳ ἀϊσηϊεὰ (οηζοίατε ποῦ ἀὐέσα ῥὶὰ φετμη) αἰίντα ζηπχίοπε, ζμονὶ ορὲ φμεῖϊα ἀϊἀαγε αὖ 
ῬΟΡοῖο ας ἀϊαενείνηεπεῖγ β “οπεϊπαὸ 4 γαρρτεξεπεαν ἀοἰϊε εαοεῖε 56} Δηβέεσινο 7 πὶ {εηπα 
ἐρανείριοηεο ἀ ψαηθης πηιάπθγ οὐηββεηπάο 4μεε (οἷο π61} ευέξατε οο}}} ἀσὴ]εδ, ε εοἱ α ἰεσσῖε- 
γέχχα ἀδὶ ἐστρο Ε]ὲ αεξαοεβὶ ἀεοὶϊ απίπναὶ ξετοεὶ. ΤΙΠ]επγοῖῦτ. Ηἠβοῖνε ἀες Επιρενεανς ΤΟΨΊΙ. 
δῖ, ΙΝ, ρ..38. Εὰ, Ννέπες. 1) οἱὰ ἀεε (ρεξίαεϊες ρηδίϊες ἰερ ἐονηθ αὶ: ἀερ Βοήπῖθος φόπεγε ἰες 
δεέες ; ἃ μοὶ 76 ρεπίε 4Ἶ 95 ῥρέμε ΤΑ ΟΥΥ οε 4μ᾽ ἐοτὶε ἰε Ῥάρε Θεϊαίε γ 441} ετηρίογα {05 
ἀπτουλ!ὲ 4 τορτίηνεν ἰος ζο]16ς ραζέοης ἀκ ρεμρίε ροκὺ ἀδὲ ἐβοζες Ἰηΐαωρες.. (Δυα 4αϊ- 
ἄςπὶ ροιία5 τεξετεμὰβ ν᾽ ἀεγθυτον δὰ πᾷς τυγρία ἰρεξξαουϊα 5. 4υὰ ἃ0 Απαίαῆο ργοθὶ τ 
ΠΏΪ]υ5 4Ἰ1ὰ8 ϑυιέζοτ τεῖστε ργάτεγ ποήτναπι Ρτοςορίυπι)γ ες ραυΐΐο ᾿πέτα ἀἰσεπίεπι ; ἐρ βέενες 
ὃ παῖδις, ὥσπερ τὴν ἰδίκν εἰς γυυκίκας ἀμριδόμϑυοι φύσιν... .... δῖμον ὅλον Ὡρὸς 
εἰσελγἢ ϑέαν ἐκμκίγοντες κ΄ π. λ. δεὰ Ῥαραᾳ ΟεἰφΠϊ᾽, Απαίαῆο [πηρετάτοτὶ (ογὶ δε πεῖν νεγθα 
Ἧς ἴε ἤάθεις ρ. 311. Τ΄ Ν. Ἑάιτιοπὶς (οπς  Ποτὰπὶ οὐτατα ἃ ἀοό!ἤιπιο ΝΊςοΙδο (οἱετί » 
ἀϊξην ΠΊπιο ἀοέν ΗΠ] πλοῦ τη ΠΟ] οτοτατη ρᾶῖτοο: “ Ἴδσοο αυοᾷ ρΥοὸ τεῦ Ἰυἀϊςτῖθ ροΟρυΐατο5 
ταπιμτ5 παπᾶς ετἰδιη νεϊετα ρἱεταιίβ δι ζξογίτας γείγα παῖς. γ π4ς σὰπὶ ποῦ ἴῃ Πᾶς εριἴο]ὰ 
ἂς τεῦς. ταγρίδι8», αὐ αἷς ΤΙ ]επιοητῖ, 9 ἰεἀ ἀπηταχᾶτ ἀς ἰυ ἀϊστῖὶβ ἀράτυτ, ἢἰς ἃ Οεϊφῇο τεῖρὶ- 
εἰ ρᾶῖο ρορυ!άγεβ {Π1058 ταπηα]τ8., ἰα ϊοπες ἱπιπΊο “ὅς οσ ἀςβ.). Οὐ δυγίξαβ εοτυπάας ἰὺ ἀΐ- 
οτᾶ σοτιδηλϊηα ἴῃ Οἰτςο οδοῖίαβ, ἐς φυΐρυς 6]. 1ε Βεδι, ἴθ. ΤΌΧ. Ρ. 41, δὐῖ.Χχ, 8ηΠ. 498. 
1ε ψιαϊχίοηὶ ἀἰσεηίαθαηο Πγεφμοηεὶ αὶ Οοβαηείποροϊ) ἄορο ἐρε α᾽ Τρεγαάοτὲ τ᾽ ἐταπο αὔδα αι 
πο « ρυφηάθν ραγεῖίο πεῖϊε γαχὶοηὶ ἀεὶ Οἶτεο. Γα ζακίοπ σενάς ἰυτίεαεα ρὲγ ἴα ρυοἠέγεηπκαγ ἐρῈ 
ἀαυπ4παβαο «114 ξαπίθη το ας, «οῃβην [5 αἸοηπε αἱοίορηκε. (ατετα ν᾽ άς ἀρυ δ εὐυπγάςπι ἰδ1. 
τ ὅὲ αἵῖ. Χχν. Ρ. 48. ὅς 49. 8ηπ. ςο1..,. υδὲ παῖίᾶῖ Πφιι 1] ἐμ ἴῃ Οτιςο ἤγαρεῖη εχ ἤἢὰς 
ςαὐυΐα ἀοτϊναιεῖ.», ἴῃ 41 39οο, Ὠοιηίπεβ τγυς! ἀΑτὶ ἕμοτ. (ἰοπίοει εὐπιάφηι αἴ, ΣΧ]. δηη, 494. 
Ῥ. 30) δε [ρτὰ δεῖ, ΥἹ. ρι. 21. 8πη, 491; δς. ΑΥῖ, 39, Ρ. 110, 



ΤΑ τ' πὶ σ᾿ Ρ' ἃς ἀν 
φοίγωυ, οἷα δ τινα κηλῖδα Ν᾽ ὑπηκόων εἰπεσόβεις " καὶ κατ᾿ ἄμφω σὼ: 
φρονγέι; σοῖς ἀνθρώποις ἡ φύσις" αἱ Ἢ σόλεις ἐσώζοντο. 

᾿Αλλ’ ἵνα μὴ πόῤῥω σὰ καιρὰ γένωμαι, πέρας α«ὄτοις ἐσιϑεὶς, ᾧ δὴ τρὸς 

σι λοιπὰ βαδιᾶμαι πῷ λύγῳ" ἰὶ γὰρ ἐρκεᾶν ἡγήσω μέχρι τῆς χοιγὴς χρείας 
στίω φιλανϑρωπίαν ἐκτείνειν, αλλ ὥσπερ ἐνεργετεῖν ἀεὴ ποδῶν, ἐχισκοπεὶῖς 
σὶς ἐν παϑειν δεομένας, κ' ὅσα ἘΠ μέρί' ἐλύπει σὰς πόλεις. γνὰς Ἢ παῦσα, 
προσετ ϑεις σὲ λεῖπον, κὶ Ὡρὸς απὸ κρεσαπον μεσιβάλλειν ἡξίες  χαὶ μεσεβώλκ- 

λόογσο. ὧν πὸ πλᾶςα παρεΐς, ( μείζω γοὶρ σαύπο ζ πὸ καιρᾶ γικῶγνχος σὴν 

χρείαν ) ὥσπερ ἐΐξ ἱερῶν πρέπεσαν ἀἐρχίω ποιᾶμωι αὐ λόγῳ. 
Πόλις ἐστὶν ἱερὰ (1), ᾽. πρὸς ἥλιον ἀνισχόντων, πολυάνδρωπος, ἐκ δ ἐυσεε 

βδείας φέρουσα γνώρισμα, χα παῖς δείαις πελεταῖς δ ἄλων προβεβλημένη" 
ὅϑεν εἰς χσαάυτην φοιτῶσιν ᾿ἴνδοὶ, καὶ Πέρσωι, ᾧ Φοίνικες, χαὶ Σκυϑῶν γέ- 

γυ, καὶ πὸ σεμνὰ ἃὃ Ἑλλάδ᾽, Ἰωνία πε πᾶσα᾽ κχ) ὥσπερ τὸ δῥ᾿ ἀνϑδρώπων 

γένος κοινήν τις ἂν ἔιποι πατρίδα. ἅυπη ΟἿ δ ὑδάφων ἐνδείᾳ, μειὶ δ) οὐκη- 
σύρων χαὶ σὸς πανακχόϑεν ὄνσας ἐλύπει. σοσαῦπα γὰρ παρεῖχεν 9 ὅσα ἢ  ὸμ- 

βρων καὶ σύχη" κχαὶ αὐτ᾽ ἄλλε τινὸς, υὑδάσων δησαυρὲς ἐπεποίηντο " χαὶ σὴν 
ἔγδειωαν σοφιξοίμεγοι , «φρὸς σὸ δεινὸν ὅπ μόλις οἰγτεῖχον. εἐλλὰ μέχρ,. σᾷ 
Χ) τόπο πάλιν ἐλύπει" σήν σὲ γὰρ πόλι!» ὡὧὺ δὲν χιμάσδω «ὸὁ πρέπονσι" χ) 

δον ἡγόμεν Θ᾽ διὸ μιᾶς τάυπης πάγσες ἀγϑραπὸς περάσϑαι δ δυσχερῶν, 
δχετὸς ὑδάτων εἰς ὕψος ἐπάρας (2), καἰ εἰς ταάυπσὸν ἀγαγὼν πὶ μὴ Φῴνεςη- 
κόπο, τοῖς μεπεώροις, ᾧ δι᾽ αγωμάλε καὶ τραχείας γῆς ἐνδᾶαν ὁδὸν δικτυ- 
πῶσας σῷ ῥέυματι, πηγος δ᾽ τάυτης πύρῥωδεν σιωῆπσει" ᾧ ἐν αὐτοῖς ἔ- 

φανὴ ᾧ ἄφϑογα ῥέυματα πέμπὸσι , τῇ τῆς φορὰς ὀξύτητι γικώνγαἬ σὴν δέαν " 

ὡς κ᾿ πὲς ἀρ μιν αμέγον ἐπ᾿ οἐδείας πανηγυρίζειν, καὶ σιὼ ϑδονῇ ποῖγτᾶς ἐνδιὰ- 
σίσϑωις 

Πάλιν «ἰ χα ἡμᾶς" πῇ Ἰζαίσαρθ' πόλιν ἐπωώγυμον, αἀπειρηκοσ Θ' ἀὐυτῇ 

σῷ λιμένΘ' πῷ χρύνῳ 7 χαὶ ὡρὺς πᾶσαν οἰπειλὴν δαλασος ἠγεῳγμένε,., ἃ μη 
κέτι σωξοντος τὴν κατηγορίαν τοῖς ἔργοις, αλλ ἐκ τῆς παλωᾶς σύχης 
κ(ιλὸν σὄγομα κεκσημένθ, ἡ περιεῖδες δεομένην, ᾧ ϑρηνῆξσαν ἀεὶ πὸς ὁλκέδαε, 

αὲ πολλαΐκις δίφιφυγῆσακι πὸ πέλαγϑ’. ἐν αἴ λιμένι χὴν γαυαγίαν ὑπέμειναν « 

χαὶ οἱ δεόμενοι ΟὝῥ φορπίων., ἐλεειγόπερον ὄχον [) παάθθ'" διαφϑαρόμενα γοὶβ 

ἑώρων ὧν εὐ χρείᾳ τυγχαίνονσες . οἰγόγητον ἐύχον σήν θέαν. ἐλὰ γὰρ σξ 
βευληϑέντιθ' νεάξζα" κ) ϑαρσῦσα,, δέχετω πὰς γαεῦς" χαὶ πλήρης δῇ ἐπιτης 

δείων καὶ πύλις (3). 
Παραπλήσιον δέ σι πσάϑος, μικρᾶ δῶν ᾧ το Αλεξανδρε καπείληφε. πῦρ5 

Θ᾽ ὃ ἄγων ὑψηλῷ, παλολᾶς ἔργον δ δωμονίας, ἐπ᾿ ἀκρὰ αῷ λιμένθΘ' ἐνέ- 
χὼν, ἐγείρει φλόγα τοῖς ἐκ πιλάγας σωτήριον" χαὶ παραμυϑάπω τὲς ἐκ ῶα- 

λάσφης, τὩρομηνύων πίω: πόλιν. τρὶς πῦτον κυβερνήπτηξΓ ὁρῶν , ἐδύνα σὺ σκά- 

φΘ', ὦ στ ναῦν ἐπείρατι σώξει δῇ παρακειμένων κινδύνων" οἵ ὃ γαῦσω 

«ρὸς τίω ϑέαν ἡδόμενοι, κροσῦσιν ἐυϑυς, κ' δείκνυσιν ἄλλΘ' ἄλῳ, κ᾽ ἃ 
πόλιν ἔχειν κασεπάγγελογσαι ᾧ ἁπλῶς ἐιπᾶνγ ἡδονὴν ὥμα κ' σωπιρίαν τοῖς 

Του. 11]. ἙΕ εἶφι- 

Υ 1.) Η:ετάρο] 6. 
(1) ἴ)ε ἢὸς αἰτὰπὶ ρυὰ οπιηςς9 Ἠ! ἤΠοτῖς Βγίδηιτί πα δετίρτογες Πἰεητί ΠῚ. 
(3) Ηος, υἱὲ ἄκ ἄυς (άψαπτυτ ἀς ΑἸοχαηάτία γ, ἃ. 0110 Βγίλπτιης ᾿Ηοτία ἰςτίρεοτς 

δάϊτα ίθυηιϊ, 



κι ΝΒ  ΒΝΑῚ 
ἀφικνεμένοις χαρίξεται. αὖπον ἱ ϑάλαται ἘΠῚ γωΐπῳ φροσβαχᾶῦσα, ἢ γυμνῦσα 

κατ᾿ ὀλίγον δἶ δ ὡροβλημάτων, πλησέον ἤδη γενομένη, διέσειέ σε χαὶ, μικρὰ 
δοῖν, καϑεῖλον εἰς ἔδαφθ'. ἀλλ᾽ ἔφϑασας “7 ϑεραπείᾳ σὴ πάϑΘ'" ῤῥαγέσι ἃ 
«ροβόλοις αὗτον οἰποφραξάμενος, ἃ δυσμάχῳ ϑαλάσασμ μεέχεσθαι διωαμέτοις, 
ἀθάνατον ἀπέδωχε (1) πῇ πόλει «σὐ καῶμα. 

Καὶ τί δᾶ καϑ'᾿ ἕκαστον ἀπαριωμᾶσϑδϑω,, σείχη., κ) λκιμέγας, δικοδομαμά- 
σῶν σε καάλη (2), καὶ χρημάτων ἐφϑονίαν, ἐις παρασκευὴν προφῆς φιλοτι- 
μόέμενα ; «τί δὲ αὖ μέγιστον κ' κρᾶττον πάσης ἐννοίας τῖχ Θ' ἐγειρόμε- 
νοΐ (3), ὑψηλόν σε ᾧ μέγα δ7ι᾿ ὅλης «εὐ μέρει ἃ Θράκης ἀγόμενον ; ἐκ δα- 
λάτσης γὰρ ἐὶς δάλασσαν ἕλκεται, σοῖς βαρβάροις ἀποχλᾶον χὴν ἔφοδον, 
καὶ πᾶσαν πολεμίων ἀπωϑδϑόμονον φροσβολήν" ὡς μικρὸν Ὡρὸς αὔσο ᾧ «ὃ Θε- 

μισσοκλέες εἶναι, πλάτος (4) ἕνεκα καὶ σὰς ἁμάξας οἐἰμφοσέρας φέρειν γ) εἰ χρὶ 
ὡὩρὸς χόνανσίον ολήλοις ἐπὶ αὖ σείχες ἐχώρεν" οἶμαι γοὶρ οὐ, ἐΐὶ περιῆν 

“ὍὍμηρθΘ', κὶ τοιόσων ἔργων καδίςτασο δεατὴς » ἀφέμενον ἀνπὸν ἃ μήνιδ Θ' ἃ 
᾿Αχυλέως. κ' μιᾶς ἐμπιπχαμένης ὁλκαάδιΘ'., πολάκις ἐνχαῦϑδϑια κακέσω πὰς 

Μέσας, ὅπως ποιητικῇ μεγαλοφωνίᾳ μὴ “ὃ ἀξίας ἄγαν ὑσερίζῃ ὥ'᾽ ἔργων. 
Πρὸς γὰρ ἄν φοῖς ἄλοις, ᾧ αὸ φροσιόναᾳ φιλάνϑδρωπον (:) ὑπέχεις αἰὼ 

οἰκοήν. ᾧ φχἀλέγεταί ας ἀδεῶς περὶ ἢ φ«ροσηχκονσων , ορῶν αἷς αὐ τῷ ἀξίας 
ὐ ηλὸν, σοβαρὸν ἐδοὺ ἐπιδείκνυται “ ὅπερ Παυσανίαν ὃ Σπαραιάτίν οἰπει- 
ρθκάλως εἰς αλαζόύνγειαν ἐπῆρεν, ὑπὸ Περσικῆς τρυφῆς ἐλεγχόμενον. συ ὃ λέ- 
γα αε φιλανϑρώπως , κ' λεγονσον οἐκόεις " βλέμμα Ὁ δεινὸν ἃ φρόνημα μέγα 
ὙΠ ὧδ βαρβάρων ᾧ δὲ ἐδικὅνσων, σεαύρηται. ἃ δικαζεας μωὴ ἡμῖν ἀμε- 
γῶς " νομοϑετεῖς ἢ σὰ φὩροσύκονσι " καὶ διὰ δ᾽ σὺν ἔνγομον φόβον. δίκωα 

με «ἂ συμβόλωια" σώφρονες ἢ ποὶς ὑπηκόοις οἱ γώμοι " γνήσια Ὗ «ἢ γένη" 

ἃ ἐκ ἀμφίβολοι ποῖς πατράσι διοὸ σίω ὑπο (αν οἱ παδες. 

Αὐλοὶ γὰρ ἡμῖν ῷ χρυσῶν ἐκᾶνο γένος, αὐ μέχρι λύγων ἀδόμενον, μόλις 
αἰπέδειξε χοὶς ἔργοις δ᾽ χρογος. δὲ μόγον γὰρ ἡμῖν σὰ βέλαςα διὸ δ᾽ γόμων 

γομο- 

(1) Ἐοτις ἀἐπέδωκαςγ ἈΠ ὠποφραξαμῖῆνος ἔτ ποηιλὶ παεΐνυβ δϑίοϊ ατὰ8., 
(2) ΝΟΙ 1ε Βεδυ Τ, ΧΟ. κ8. τῖν σ6. Ρ. 127. ὅς 1χ8, ΜΔ] 2] πὶ ρΡ. 46. Εα,  ΄ Ἔπετι. ὅς (δὴν 

δ᾽ απὶ ἢ ΡΟ; ΟΠυἴ4π. Γ,.. 2. Ρ. τα 4. - 
(3) (1. 16. Βεδα, 1βον. ἀε] Βα} Ἱπαρετο ἵ,. 39. 8τῖ. 8. Ρ. τ47. 8Π. 507. Ζε αἱείηαηχε ἀεἶϊς 

(αρίεαϊε «εἰ ]Ώρετο ἐγαηο βοροϊαιε ἀ δογρρὶ, ε ἀὲ τα. ἀὲ ἀΐροτίο, ρίεπε ἀΐ τίεερεχαε. «4 8!- 
πε ἀἱ τηεειετῖες πὶ ἤσητο 4116 ἱπεατβοηὶ ἐε᾽ Βανγθαν, «Ἱπαβαβο ἤκες εοβεπῖτε κπα τμγ σία 7 
4 φκαῖὶε βεηπάδεπάοβ 44] Ῥοηίο Φιαβῆπο 4114 Ῥιθροπεῖάε,, πο αἱ ηιεπχο δίογπο ἀὲ δείἠηιδτία ,, 
}ὲν ἴα ἰσηρβέαπκα δὲ ἀϊοίοειο Ἰο0 ΡῈ ἀλ ἔταποῖα, ορέαάξυα ταεΐο ἰο ]ρακίο τοηῖργοίο τα ἡ ἀπε 
ἼμΑΥ γ8 1| βοιξζοτο. Ετα Ἰοηξαπα ἀκα ἀοάϊελ ἱπ ἐνεάϊοὶ ᾿5 θὲ ἀκα οβαπείπορο!! 7) τα αύε4 Ρεὲγ 
Τατο ἀεηΓ! ρίεά! ἀλ ἰαγηρεχχα. Θεία ὁρεέτα», πιοππηεηίο ἀε]}κ σγαπάεχχα,, 6 ἀεἰ]4 ἀεῤοϊεχχα 
Ἀρηιάηα,, τὰ βαπορερρίαια ἀκ Τοτηῖγ ἐβὲ ςοἸρηΐοαυάπο ἰδ πὸ οοἰδ αν. Οἰαβίηίαπο ζετο ἐπ 
ἀρρυεῖζο τπγάτε 4πΈΠ}6 εοιπμηϊς 4 χίοπὶ 7 αἰἰἤπερὸ [ὲ οἷ᾽ ἐπιηνὶεὶ Ρεποιταειο ἀεπέιο αἱ υἱοίηιφ 
εἰαίομπα τογγε ἀμυεητα δ απα ὕοντεχχα γ «κὐ μαγεδύε βα41:9 ἀ᾽ πορο εἐἤρησπατο {βᾳγαιαναθπέξ . 
Ν. Ἐναρτ. ἩΠΠογ. Ἐκεῖ. 1, 3. ας. 39. Ρ. 367.7γ ἃ Ρεῖταπι ΟΠ αὶ ἷπ [,. τ. ἄς ΤορὺῸ- 
ΒΙΔΡΗΪα αὐδῖς ( οπίϊαπτίπορ. ς ἕἰ. Ηϊς 8ιτεπὶ πλυγ 57) υὲ οδίεγναι Ηεητίσυς Ν αἰεῆυς δὰ 
Ἐναργί πὶ.) 6Χ ζοπάϊτουὶς ποπιὶης ἀϊέξας εἴ Απαἤαίαπυς, Ψ, ἃ Ῥτοςορίυπιη (ἐφ (ἀγίεπίς πὶ 
ἀς ΖΕ ἀϊβοῖῖ5 Γ,. 1Ψ΄. ς. 9. ρ. 84. ἃς Ζοπατγαῖη ρ. 538. 

(4) Βοτῖε ἢϊς ἀφο χροὶ ἐπὶς πλάτες ἕνεκα; νε] ροιίιβ ἰερεπάυπι φέρον 5) ρῖο φέρειν» υἵ 
τοίεγατυγ δὰ Θεροιςοκλέες τεῖχος. 

( 5.) ὥορμιγα "Πποτῖας ἐν ΒΊΒ᾽ οτῆςς ἃ ἀτῦὶ 60. Ρ. το. πείοϊτς (ὰ ἀϊεῖς, σὰν ΗοΙγοδίας Π͵ΙῸ Π τὶς, 
4υ} 1 ἔεχτο ίαα καϑιλικῆς ἱςορσίας Π|δτο, Α ἠδ Παδπι ρεϊα ποτγανθύατ, δυτη ΤΠ Ε]}Ὁ 5 1115 οἷδε α 
Πλοητ18. ὅς Βοπιροιτατε ΡιΓα ΓΕἸτ1Π|- (ςτῖρίτγιτ: ὃν ἔτος ὃ συγηρβαγευς πρασύτητί τε (ἃ υἱμερότη. 
τι) ἐκ εἰδ᾽ ὅπως, πολλῶν οἰποσερινύγει διενεγκεῖν; 4υσα ἀυἰάεια ΟΠ γΥΓΘτΕΥ το ΓΤ δ᾽ το ττίδιιο. 
ἀυαὴ Γυἱριςάιω Απάτεα8 δοποῖξ. 



ἘΝ ΤΑῚ ΤῈ πὸ "8. Α. . 
γομοϑεσᾶς (1), ἐλὰ ᾧ δ σὸν βίον͵, νόμον ἔμψυχον ῷ παράδειγμα πρὸξ 
σωφροσυνίω., ποῖς ἐρχομένοις ἀπέδειξας " φιλεῖ γάρπως εἰεἰ αὐ ὑπήκοον πρὶς 
σίω ὃ᾽ ἐρχόνπων ἀπακάζεσδοι γνώμίω.. (2) μέω "5 σύνοικον (3. πεποίη- 
σι ; κοινωνὸν βίς ἃ βελόμάτων, ἥν σοι μΩϊ αἧὴς βασιλείας καὶ Τύχη δεδωώρης 
σαι. εἰ δέπις ἄλη καληασι δοκεῖ, ᾧ λόγος ἐπ᾽ εὐπρ κινεῖσαι πολυὶς, οἰυαῤ 
σοι πάντως μΩ α΄ς Ἔλένης ἡἰγνόησαι .. δέινον γάρσοι δοχῆᾶ , τοσάσων (4) 
με ὑπηκόων κρατεῖν, δελόνειν Ὁ ποὺς ἡδογαῖς σίω πάντων ἀτοπωτπέραν δό- 

λείαν 05}. ἃ τί ἐξοσίαν ὕλχίω. ἐσελγείας ποιεῖσϑωι. 

Αὐλὰ γῶρ πεπονϑένωσ ἕονὲν ὁμολογῶ, ᾧ ὑφ᾽ ἡδονῆς δα σῶν αἰνδραγαώ- 
δημάσων., μὴ μητρεῖσϑδϑαι αἢ διμοόμα (6) «ἐς λόγαᾶς, οἐλὰ μαωακρηγοραν,, ὡς ἐκ 

εὐ εἰδόσι πὸ σὰ διωυγόμεγος. ὅμως ὃ ᾧ ἡμῖν (7) ἥδιςον εἰ περὶ σύπων εἰ- 

κόεν ὧν ποϑδᾶσιν ἡμῖν ἐγνώρμσε πολάκις καὶ φήμη " ἐπεὶ ᾧ σὲς ἐρώγανίεφασι 
παναὸς μᾶλλον χρόνε ἐπιςαμένας πὶ πωδικὼ, ὅσῳ ἃ μᾶλλον εἰδέναι φιλονεικὃ- 
σιν. ὅμως μηδὲν. ἡδέως: λέγειν σὲ χαὶ οἰκέειν, ὃ μιὶ σύπων ἔχε σίῳω μνήμίω. 

Τὸς μεὺ ὄν πώχω χαμωρὲς ἔγωγε πολάκις ἐκόων σεϑαύμακα,., κ᾿ τὩρὸς σία 
οἐχοὴν διονίςαμαι" χ᾽ πὲς σοιέσες ἀεὶ ΔΝ ἀραχμάτων ἄρχειν υξάμίω., μιμδ᾽ 
οεἰνδιρῶὼν ἐγαθῶν φορᾶς ἔρημον ἡμῖν γενέϑδω δ᾽ βίον. καὶ μὴν ἐλ σὸς τοιότες 

ἄλλον ἐπ᾿ ἄλλῳ σεμνυρομένος εὐρίσκω" χὰν ἕν αις ἔχῃ μόνην, ὡς πάναω φέρων 

ϑαυμάξεσωι " σὺ Ὁ «πὶς ἑπάντων συλδλαβωὼν εἰρεποὶς,), κ; σὸ ἑκάτῳ λεῖπον αῇ. πᾷ 
ἑσπέρα Ὡροσϑήκῃ κοσμήσας, δι᾿ ἑνὸς σαυτὰ πὼς ὃ προλαβόντων εἰκόνας δεικνύεις. 

Ἰζῦρον μὲν ὃν ὅι Πέρσαι ϑαυμαάζοσιγ, εὐεργέπίω ἅμα κὶ πατέρα καλδν- 

σες " καὶ τἰω κρίσιν αέως ὃ μέμψομω" ἐξ. ὧν γὰρ ἠυτυχον. τἰὼ προσηγο- 

οὐαν ἐδίδοσαν σῷ βασιλεῖ" αλλ ἐκ ἐξ ὧν ἠδιίκίζωσο Μῆδοι, κ' ᾿Αφυάγης ὠδύ- 
ρέτο, μητρὶ: πατὴρ ὑπάρχων αὸ Κύρῳ, κ» πολιὸν ἔνων δὲ ἐκεῖγον αἰχμός- 

λώσὸν,. ᾧὶ αὐ μέγιςον εἰς συμφορὰν, ἐξ ὧν αὐτὸς ἐδυςύχει, ἃ ἐξ ἐυπσῷ τρί- 

σον, παιδὸς ὁμᾷ πᾶδα κ' δεασόσίω ἀποκαλῶν" ᾧ ὅσως ἀδίκῳ πόϑῳ, αὶ δρά- 
ἘἸϑονΣ μασιν 

(τ) ΟἹ: 1ε Βεδυ. Τ. χ, δῇ. 6. Ρ. 22. 1] ρτίο ἀὲ Παρ] ΐο ἱπάϊνϊχαὺ αἱ Ῥτεζεεεο 2 εγοπλ αὴθ ἐπ᾿ 
ἀϊοῖε!θ αἱ σ᾽μάϊεῖγ7γ ἀ ποπ αὐετε ἐοηβάδεντακίοηξ 4 ὑθταη τεέζονγίείο ρατείοοίατε ἀεὶ Ῥτίπεῖρεγ ἀξ 
4παϊμηφηε πάρηγα ἐ5]} βὶ ξ0{{8 5» {εὲ 4αε|δο τε οτίεεο ἐτα εοπιγατῖο. αἱ ἀΐτὴε:9. βεπεταϊπαέπεε βᾳῦὲ- 
το... δ᾽ αἰΐᾳ ρεδῥίϊεα μελμτὰ γ, οτάϊπαπάθ ἰθτο ἀῇ αεεπενβ αἰΐογα αἰ|6 οοἤἑεαπίοηξ ρεπεν αὶ. 
ΑἸΣᾶπι {ἀριεπτὶ Πα τὶ Α πα ῇ1 Ἰεσεῶν νἱ ἀς δ᾽ ἀεπὶ ρ. 23. ἡ. ἐς. ΜΙ 4] 414π| π᾿ ὩΒβΙοῃοξγδρῇ. 
Ρ. 42: Εἀ. ὕέεπει. 

(2) Ηϊης ΕΒυάήοςϊα 'ἰπ ἴμα. Ἐρίοα πυπεουραιοιία Ρ, τ, ποῆτα Εἀ. φιλεῖ τὸ ὑπι’- 
κοὸν φύσω τῇ τὸ ἡγεμόνος γνώμῃ διαιτῆσαι, ἀεὶ Ὡρὸς ἀἐυτοὸν, ὡς ἐπὶ σκοπὰ , φοχα- 
Φέσϑδοιον. 
(3) 5εῖπςες Αὐϊδάπααι Ζεηοηΐβ. ἱπιρετγδιογβ 5. ουἱΐ (ςσεΠίς Απαίϊαῆμς, ν᾽ άμδην, ΟἹ. ἰς 

Βεδυγ 1βον. 4ε] Βα7: Τρ. Π. 18. ἃτῖ, 7. Ρ. τ. ἀεσίμη! Τοπ ΜΨενοηΐβ [τα]ϊος τ υἀτλαάπε 
ποη αἰΐε[ε ρίὰ ἐῬὲ φμάγάπε4 φίουηὶ ῥὲγ πιαγλιατβ αὐ 4παβ47}9.. 1] φμαίε ποπ αὐτά ἄυμεο 4π- 
ἐοτα ἱερέα Ἰοσίΐε. Ῥετ γεηάετε φαεβο τὴ ΑἹ ΊπηοὩ]0 βΥ410 εἰ ἀροείῖο αἱ ροροὶ! γ 1] “Ῥγϊηειρέ 
“ειςογδὸ εο5 μ“π ξάϊειο ( 4ππ. 491. [ζ΄ τεηβί ίοπε ἀεὶ ]ς {οπιπιε εὐ ἐγαηῆο ἀουηέε αἱ ριεῤὈῥ!έςο 
εγανῖο . Νοη οὐδε βα!μο]} ; τα ἰ4 [πα ζαπιίμ!α. 7γ. «αἱ ἐγαβὲ 4 41} ογεκγλὰ, γ, ἐτα παρεχοα. - 
1άςπι ἸθΙάετῦ δῖ. τν, ρ. 18, ἀς Απδϊαίο ἰοάυεπ8: ζᾳ μα υἱεα {ἐπιύγαυς τεκοία!α 7 ϑεπεβὲ 
4} εθποψεεεκμη {πὸ βοίϊμοίο παιίμταῖε. ΗΠ ΐς δυΐεηιὶ ΠἸ18.. 401 οςςοϊ(ι 5 εἰ 1π (εὐἀϊτίοπε» εχ σοπ- 
ουδίπα,) ἀπὸ καλλακῆς ») ἰἸπαυϊς ὙΠεορί!λη. Ρ, 129, πᾶῖι5 εἴας δῆτε Ὠυλυίος ΡυΙΠΟΙΡῚ8. πη8{Γ1- 
ἡποπΐαα).; 4υἱ σὰπὶ ΑἸϊδάἀπαπὶ ἀυκίτγ)γ, ἀϊοείταν 4 Οὐδ άἀγεπο ρ..357. ὅς ΤΒεορί)ᾶπε ρ. 117. ὁ προ" 
τερον γαμετ" συωοικήσας» Ἰὰ εἴϊ 5. 4υἱ ποπάυπι Περεῦας εξ τ τ ΠΟΙ Ὠ ΒΕ 1Ὲ- 
[δ Μαῖε πη (οὰ, τόσϑῆτον. ὡ Α 
(:) Ηος, υἱ πτυΐτα 4118} ς ε ἴὰο ριβοέριοτα Ρτοςορίο 5») ἱπιϊταυθο εἐχρτγείῆι ΟΠοτίείυ 

ἴῃ Ῥες] δηματίους ΡΥ ρδῖτγι5.) ἢΠΠο ροΐξ γεῖη ἰοτίτεν βείξαπι ν᾽ γρίπετη ἀπηδῖϑαὶ ΡΓΆΤΩΪ ἰ0- 
«ὁ ρεϊεπιὶ ςουτγδάϊοςηιβ.: ἄτοπον ἑτέρων κρατθγττ 7) μιετε μὴ κρατεῖν ἐαυτῦ.. 

(6) ἴῃ: (θά. ὃδυ, μετ εουιρεράϊυιω, 
Ὁ 

(7. 1. οἀ, “μεῖν; φυοά. ἰηάίσος νατίαπτςι, ᾿ς ΘΙ οπεη υἱμῖ»». 



“4 ΒΟΙΒΑΙΤΊ Κὸ ΘΒΊΑ: 
μασιν οἰκείοις (1) τῶ εἰρχίω ἀνεδέξατο" κ᾿ σαῦσε (2) σιδήρῳ κα μχαι 

ἐσίει. σὲς «ἧς ἐλῴϑερίας ἐρῶνπας,, εἰς δοχκείαν ἄγων κ, νόμος εἰἥδεις " κάκ δ ἢ 

προσηκόντων ανεδήσασο ἃ ᾿Ασίαν " σὺ ὃ ἔρωαι μὲν ὅδϑενὲ,, «φήφῳ. ἢ. δικαίᾳ: 

βασιλααν ἀπολαβὼν Η δέ γοναι: ἡμῖν ἅπασιν. 5 ὅπερ μόνοις, σοῖς ἀθρασμ ὃ. 

Κῦρος" κὶ πρὸς σέναναίον ἐκείνῳ . ΚΝ σωυήϑων» φόρων ἀπαλείξας (3). κ᾽ γώ: 
μία δοκεῖ πᾶσιν ἐλάϑδερία., «αἰ ὑπὸ σοὶ πελεῖν ἐχκόνσος, κ᾽ φιλαν δρώπῳ πεί- 

δεσθοα νάμμιαπι. [ 
Τὸν ᾿Αγησίλαον ὑμνέσων οἱ Σπαρποΐτ αι » ᾧ σεμνοί (4) πνές εἰσιν ἐπ᾽ 

ἐκείνῳ. φρονξνσες “- κορέγω ἢ μετ᾿ ἐκείνων ἐραςης εὐἶμι απ σεδαυμαχα. μόνον ΓΝ 

πώποσε Σπάρπς βασιλέων, ἄρχεσθαι πρῶτον καλῶς ἐγνωκόσπε,, ταὶ ὅπο ὅδ᾽ 

οἰρχὴν κομισομενον. ἦν “Δ ἰδεῖν ἐγαδὸν ἄνδρα, κ᾽ πνέονπέ αι! Λακωνικὸν Ἷ 

ᾧ σὲς βαρβάρας πωιδάοντα σωφρονεῖν, ᾧ πεπᾶσϑοα; καλῶς, ὅσαν ἦν ἄρα ,εῇ- 
μα ασἧς Ἑλώδος καὶ φύσις. ἤδη. Ὁ κ; πῆς πασρίδος α γοσᾶν πε κ᾽ ςασιάζον κα-- 
σέπαυσε,, νοὶ μίαν τάῤ Σπείραην ἐποίει τωὺς γνώμαις. αὐλὰς μέχρι σέων φρο-- 
νῶν, ἐδὲν πλέον ἐπιτρέψομον ποῖς Σπαρπάπταις:, ἃ γέον ἔχοντες ᾿Αγησίκαον,, 

δι ὃν βάρβαρος ἠρεμᾷ, τίω «ασἰδα κρεμάσας, ᾧ δ᾽ εἰρήνίω,,, καίσοι μὴ φ’- 

λίω ἔσαν, ἀσπάζεται, πῆς ἀρχῆς Ὁ ὅσον ἀἄσακτον' εἰς σωφρονᾶνπες μεκοιβέβκη-. 
πὰ ᾧ φέρειν ἔγγομον εἰδόσκε ἐρχῆήν'. σὸ ὃ ποῖς φίλοις ἀδέκως παρίτοσϑω;, 

ᾧ παρὸ σὸ δέον. φιλογειχειν» γ) διὸ ῷὶ πῦρποτε. πολέμιον αὖσε «ρῶτον εἶδεν εἷ- 
Σπάρε. ἃ «αὐ ἀνϑος ἐν Λειίχαροις ἐπέβαλε., σαῦσα, ἢ Αγησίλαος ὁ. «ρα ην" 
{5) ἐχέτω, πόῤῥω ἢ σῴτων ἡμεῖς. 

Αὐλέξαυδρον ὃ δ᾽ Φιλέππε πυϑόμενος. ἀξίαν γνωμίω ἃ ποιάυπης παρέχεσθω; 

βασιλείᾳ: , χρυσίν ἐέεσαν φὩροτείνονπα χεῖρα σοῖς ὑπήκϑοις , κἢ «ἢ σώμα-: 

σος. ἠδιογῶν κρασᾶνσα,. ἤδη. Ὁ ᾧ κρεία πονος (6). γενέϑιαι φύσεως, πρωΐ με ἠπι- 

σῦν» ἃ μύῦϑος ὥλως (7) ἐδόκεμοι αὔπο κ' πκάσμας. γνῶ Ὁ τοῖς ἔρχοις ὁρῶ", 

ἃ. τοῖς χόγοις ἀκέων ἐθαύμαζον. τοσᾶτον περὶ αὐτὸ γινώσκω (8) εἰ ποιᾶποε: 

ἢ» ἐκεῖνος, οἷος ἡμῖν οἰυσὸς προῆλϑες “ἢ πείρᾳ πείϑομοαι αὔπον τοῖς πᾶσι γε- 

γικηκένωαα, ᾧ Διὸς εἶγας πῶδα, κ) Θίλιπσον ἡπατῆσϑ αι 9 

Καὶ ὅπως ἡμῖν προῆχϑε:, πανπὰς ὠποκρύπτων αῷ ϑαύματι. ὅϑεν ἡμῖν αὐ 
πόλεις εὐδαίμονες. “χοροῖς μεμελημένωρ κ' πανηγύρεσιν 5. εὐρήγιν δ ἡμὶν τοῖς 
προγμασιν ἐπανϑεῖ " ᾽᾿Αρης ἢ ᾧ ςἄσις πόῤῥω ΟἹ ἡμετέρων πκχανάπαι" πλεῖ- 
σας μὲν τοῖς ἐμπόροις οεἰκινδυγως καὶ ϑόάλαται " ἐπὶ ἢ κόφωις. ἔχπισιν)᾽ ἡ γῆ; 
γεωργεῖται" κράνος δὲ, Ὁ), δόρυ, κ᾽ ξίφος» εἰς ὥροξα μεπεσκεύασσαι, κ' φί- 

λας προσηγορίας" 

Τίχσεσι ἢ γωώκες ἐοικοσο σέκγα γονεῦσι -- 
Τὸ ἢ δ ὡρῶν (9) πεσαγμένα,, ντρὶ πάναικ ἈΠΞῚ φύσιν προέρχεζαι. αὐ γεῖρ. 

δϑεῖον εὐμενὲς, ἐπ᾽ εὐσεβέσιν ἔργοις ὁσίως πμωώμενον" »»" φαδραὶ μὲν αἱ πό- 
λας, 

Ἐοιις οἰχτροῖς. 
) οτις μετοὶ παῦσε. 
) Ηιε πλΆ]]επλ οὐπ ἡλλαξας. 
) Περε σεμνὸν, 4ιοὰ τοίετιυγ δά φρονῆντει ; υὐ ἴωρτα,, Δύσωνδρος ἐὶ Ε Σπαρπαάτης, 

ἣν», Ἀσὰ σεμιν ὃν ἐφρύνει. 
) Μαὶϊὶε ἴῃ (οάή. πρῶν. : 

6) Ἀρεύττον)ς . δᾶρίᾳᾷ ᾿υωρνᾶπδηη ποῖυγαηὶ ροῆτα 7. ἀϊγίππ. ῬΑΠΊΩ, τὸ ἘβεΙΤΎΟΣ ΡτΘ 
ταῖης αἰοίτυῦ. ἍΤ 

8 
9) 

΄ρῸΦοι. στ ι΄ πὸ “»οεεωων»"» 

ῃ (οί. ἄλλος. 
αὐ στοῦ. Ηος ταπίὰϊη ἐς ἢος ἱξῦξου 
Με ἵπ οί, δ,8ν. 

᾿ 

φὸ προαδι ἔπος 



Ὁ Ἂν Ὁ ῬΑ: )ς 
λές. ἄλλη χατ᾽ λα σεμύιωομένη" πάᾶσαλ ἢ κοινὸν προβέβλίωτωι κόσμον͵, ας 

σὰς εὐκύνας ἐπ᾿ εὐεργεσίας ἐςῶσω "κ᾿ μετ᾽ ἐκείνων ἡμεῖς " ἐφ᾽ αἷς δήμε μὲν 

αὶ σιωωέγομεν ϑέατρα, κ᾽ παρὸ σοὶ κρλῃ σώφρονι λίαν οἷσι ἐῤ ῥιμμένα" ἐν αὕ- 

σαῖς γὉ φοραική αἷς ἡ σέρ{τ " κ᾽ ὄχλον ἀγοραῖον ἐδεῖν ἐσὶν εὐφραινόμενον « 
ὅϑεν σαύσα με χαίρειν ἐῶμεν" χύγοι Ὁ σοὺς σὰς ἐϊκόνας Ὡμῶσι, «αὐ λόγων 

εἐγῶνες, κ᾽ διὰ πότων αἱ σα. 

Αὐλοὶ σί ποτε αιύσοωις ἐπιγράφομεν ; τὶ αἧς ἀξίας ἐχόμενον . ἢ παντος 

ἐκεῖνα (1); Η' ΠΟ'ΔῚΞΣ ΤΟΝ ΕΥ̓ΈΕΡΓΕΤΗΝ.,, ΔΙ’ ΟΥἿ ΝΥ͂Ν ΑΤ΄᾽- 

ΧΕΝΑΤΕ ΓΑΥΡΟΝ ΕἸ ΠΑΙΡΩ, ΚΑ ΠΟ΄ΛῚΣ ΕΓΜΙ΄. ἐλ' ἐἰη σὲ μὲν 

ἐσαεὶ διέπαν ἃ Ῥωμωάώων ὠρχῆὴν. πλείφος Ὁ σποιέτες οαγαδὸς ἔχειν ἄνδρας δῇδ᾽ 
πραγμάτων. Ὡροες ἠκῦαυ:" σὸς Ὁ πόλεις ἐπ᾿ εὐ Τυχίως ςεφάνγος πλέκειν., κ' γραφοὶς 

ἐνασιϑέναι, χὺ ἀδεν ὑμνόέσας" ποιηαῶν Ὁ πῶδας, ᾧῷβ ῥήτορας, ἀμφί σοι κινᾶν- 

σις σίω γχῶσσαν. εὐπορεῖν οεὴ κὶ σοῖς σοῖς δοπαίοις ἀβρύνεσδω,. 

Βαδεηυς ΟΥαῖίο Ῥτγοσορὶϊ πὶ ἰασάεα ΑἸπαϊταῇϊ., αυεῖὶ ἢς ἀερὶπρὶ (]. 
ἴε. Βεδιι. 70|2ογν.. ἀοἱ Βα[[0 Ιρηρόγο Τ,. ΧΧΧΥΤΙΙ.αΓῖ. 2. Ρ. 13. ἀδοῖ 1] Το- 
πὶϊ Ν ἐγῇοηῖς [τα]: ΕῚΡ τ ῬΡΙσΙρΟ ηηϑάθονο 5 [ἔπ μη σόΎτ0 ὁ αδῖεγ-" 
γηήηα]ο ΟΥ̓ ΤΕΥ, [Ὁη7 4 Ὅθγμη μγὶπορίο Π [70 6 αύτϊε, 6 σὴ Ροῖο ἀ᾽ φροογαο᾽ 
ο05' [6 ντοδεφησο,, οὗε᾽ ποη (' ῥμὸ ἰοάαγο ἐΐ σα! πο μηα οἰνιὰ, [φησα γ1- 
ῥγοπάονίο ὁ τασοίαγίο ἀἰεἰ αἰ τίο σσηϊγαγίο. Ῥαοίβοο ὁ Ῥονξριιτονα, Φύσγο εξ 
ἐἰδογαίφ᾽,) [γπγρου οοη τρια νλαησ ἰἤπο ]ηθ. 7. 6 γαρίοα «οἱ αἰϊνα ὁ δοπὶ «ἰδ 
Ἰορίνεἦον ΡῬο[ [ον  αδοίνυσ ῥθο]ἠσαηιθηῖο ἰᾳ πυομαἑηα «οἶδε οαγίοδε,, ὁ οοπ- 
εἶπιιυνα α υοπάενε οορμ ἐαηιθ 16, 6 φμΐπμαϊ οοἰ]σοὺ [ρ6|[ὲ οἱ τε πο᾿ Μαρί- 
νσεὶ μορϑῖη ἐπ ρΊ}.. δ ἀὐλ δεῖ ὰ πγὸ ἀ4|16 Ῥγουϊηοῖο ἰδ τγρΡὸ οἰ παῖδ᾽ 
αἰ]α ἰογο Ἅἰἤεα. Μὲγ ν ραγηηίατγο ἰκ ΠΩ “ἰδἰ Ἰογο᾿ τη, :6η ἸθΊ 6220. ἘρΙῚ! ας 
ράδυα 1 [μοὶ δισι ἀαρὶν αἰέαοο δὶ ἐθ᾽ Βιανδανίποι οοἱ ἢ αγηαὶ, τὰ οοἱ ἀση4- 
791 (1 ἔαεεῦα γοη ον τόμ το αδ᾽ δεμὶ φδἰ 6 Ῥέγίοπσ υἱοοδε, ὁ {ατοίτοίο » ὅδε 
γηθγ]Όη0., ὁ ΟΠ [0 ἐα(είσυα αρὶΐ ἐγεά!, [6 ποη φιοίϊα Ῥογσίοηθ. οδὸ ρίμε 
εἰοασυα α' ῥγορογεο, γουΐπαυσ Π φόϊεσητὶ εἰ θ᾽ ΟΣ 7. Ῥτομῖγο πὸ υἱίαοουδ' 
ἶὲ βδιμο., ὁ οἱΐ 77:1}. 1] τνίρίο νἱοίηϊο αἱ ντγα, οδὸ δοο 1πηαἰχανθ ' 
Δ ἱγνυαοοξ!ο με Ραιγία., {{ [δετο ἀρ 6{6 οε΄ [μοὶ Οσρηραιγ οὶ. δοσ ὃ ὁ γοὺ - 
πὸ 6 βυσοίϊποῖο. οὐδ᾽ ἡφαπαίοίε Ζ ρρινοήη  Ἔνανρ 1 εἴεηαγο σα τη αἰρ 210 
ῬΥέχτο “με}]ο οθ ΡῈ ᾿᾿ αῳάϊοινο ἠσύαηο 15 [|ἶαητα μοὶ νγῃαμιθη ἸΏ 10 
“6116 τύρρα. Ἐγα ᾿᾿ μΐαησ δὲ ἐ Οονρὶ ΝΝΠμη ορα!! Κασο[[γο 1] γἠρανε ημθη1 6. 
6 ἰᾳ νἱίοο[ϊίοηε οἰ ΐσ σγαύεγτο,, εα]; ΓΖΙΣ μία ΤΠσοηἸθοΗΙΣ κ᾽ Κύήϊςαγίδ, 
εὐ ἘπΠαΙΙονὶ΄.. οἱ ἱπθίσυσ ἰπ οἰα(οεροίμηα οἰῶ  ἰο οὐο ργοάμ 6 τγὸ »ηαὶΨ 
αὐ ἡμα τοὐτα ἡ 1 ΦονΡὶ αἱ ΟἸπὴ ̓ΡθΥγ ΘΕ  ΕΥῸ᾽ 1| ἰογὸ ἰμγο. ὁ ἰᾳ ἰογσ᾽ οὐη- 
“ογαξίοηο ᾿ φμε ἢ ΚΊοαν,. τ᾽ ἡμρίηριαύσηο {εκ ῥυθό] ρα 9 [ογα ᾿ 6 ἐσ’ 
γοηπάδεο ἀοἰ ῬγΙίμοῖρο {τορηαγοησ ΡΟ ἢ ̓Ἴμῃ ΟΌΘΥ ΤΠ, 6Η10 46᾽ ραγεςοίανῇ. ΟΊ }7-- 
μΐαηθ τἱραγὸ 4 4με{1ο. 4 ογαΐπε.,. ὁ γΠΠ οὐ 1) "᾿ φρείσο ταοίοάο. αἱ ΠΣ 
ἰο ἡηροβτίοηϊ. «[παξαο αὐοὺα μὲν ρυϊηοῖρίο:, οὔθ ἢ Ῥυϊηοῖρο. ῥμὸ τη6η11-: 
γ6.. οἱ αποῦσ [βοΥρ μΥΑΥΕ ΡΟΥ γαρίοηθ εὐΐ δ᾽ατὸ" ηἹα νῆα σόδορηίμουοίο.. ὁ 4ε-: 
τε αὐ]... αὐδίητα οἰαἰἰα ρογυονία. Μογαίο ἀφ᾽ ΜΜαηϊοῤοὶ, Ἰπ|ορπαϊαρὶ ἐα [4 

224- 

(1) 51]ς ὃς (μοιϊείυβ' ἴπ ἤπς Οτατίοπὶβ. ἔσποῦτῖ5.) 4.4 Μίατίδην, Μαιςϊβαὶ Ερίίοορι Ὁ 8-: 
Σᾷὰ τηδτῖςῆς ςοἰοΌΓΑΥ τ... Ἰη οαἰ ριϊσηεῖι ἀρροίυϊτ, 



46 ΛῚ ΒΑ ΤΓΕΙΚΕΤΑΒΤΑΣ 

γηααγ6.. ΟΣ εὐώ πίθηΐο ρὲ ἀεἰίσα!ο (οργα ἰᾳ ργαιεαϊπο εἰΐ οὶ οὔθ ἴρ' 
1 [οργὰ ἰα ποντὰ. Οὐὰ αυϊάθηι σασρα.. αυδίην 5. ἰΙοηρ᾽ υἵζαϊα,, δὶς (05- 
Ἱεοϊπηυ5. υἵ.. αυοά {ἐΠ]ΡΕΓ ἴῃ ΠΟΙΈΤΙ5 δὰ ἤδης Θεδίϊοπεπιὶ ργω ΓΙ τ. 5 η0-- 
τς... ΟΓΑΙΟΥ18. ἰδ! 5 ὨΠΤογΙ αὶ νογιατο πὶ ὉρΡΡοπογείηις. Ν᾽ 14ε ὅς (οἰ 6-- 
ἕϊδηεα (οηϊαηεηὶ 4 Ν αἰεῆο εὐϊῖα Ρ. 853. ἃ ϑυϊάαπι, αἱ ας ἴῃ νο- 
ςεπὶ ᾿Αναςάσιος ἀείογ!Ιρῇϊ δ [15 δηὶπὶ ἢὸς ἠὲ Απαίζαῆο γυάτοίαπι τῆὰ- 
τυδίυς εἰξ (]. ἴεὲ Βεδι:. 1ἀθπὶ 1014. ἃγῖ. τν. Ρ. 18. Θμοἑ οἷς} 4ὲ «4π4-- 
απο εγαμο ρεγὸ σον ρθη [αἱὶ 4 αἰσισ οἱνγιὴ, αἰγποηο ἀρραγοπεὶ. «σουα ᾿᾽ 
εἤούίονο «ἰοἰΐα ῥίειῶ ς᾽ 1ομάδ γιοίο Οδίοίο α Οοἤαηείποροίϊε - ἰώ πιὰ Οἷτα 
{εριόνσυα γτεροία!α , ὑεμοδὲ (ἢ σοποίοο[ϊε. μα {μὸ Πρίϊμοίο παιηγαίο.. ΒΊ|ρεῖ-: 
ἐὺς γ᾽} Ἑνοϊεαβίοι,, ὁ ὁ Μοπαοὶ 5. σηοδο Οφιοί οὶ, ὁ ποία βονζ[οομπίοης. 
ἦα ἰμὲ πο [α σοπῖγο οἱἑ ΟΥὐἱοσο] πο ἔθοε ντῖαὶ Ἡ26ΈΣογ 6 ὦ ΟΡ αἰομηο 5 
ὁ [ὶ συαγάδ {οῖργε αἱ τονίαγε 1] [σηρηθ, γτῖα ἰᾳ ἰἰσθη 4. 5 οὐε ἰα{οιὸ ργθη- 
ἐἶδγο αρὶὲ Ἐγοηοὶ .. σαρίοπὸ οΥγίδη! ἡ τησοοὶ, Βαπαὲ α1 Οοἰαπείποροὶε ἐαπξεὶ 
7 ἀοἰαιογὶ . ὐμοθγαυα νποἱεα ρεμάδηξα, εὐ 1π:6]]σοηχα ποὶ ροῦσεγηο ἀδρἰξ ας 
{ανὶ. ἹΝοη οοποράουσ μεμα α᾽ [μοὶ ρμίαοον! 5. 6 χμοίϊο, οὐδ γοπάουα ἰε [6 γα- 
ῥίπε μη βμο᾽ ηόπο θαἸο(6 9 {Π ὃγ οὐδ 1] ἀοπαγο, εὖθ ἐγαουα εἰα᾽ {μοὶ {π΄ 617]. 
πο εγώ αἰ Πραὶο  ὑαπο οὐ Ἰπηη1} [Ρε{6 , οοἤοεοῤὲ ἰα(οἸὸ 1] {κο δ'μοςο[ γε 
75. ρυσάο ἀ! αἰ ορρονῖγο ἐ με} 7. 44. Ομ: ογσῆο 1 βοροὶὴ ἀρογαυαί!,, ῬτοςορΡ 5 1π. 
Ἡ ποτα Αὐοδηᾶ οᾶΡ. ΧΙΧ. Ρ.. 57. ΘΠ ταῦ οξηζυπη ὅς νἱρσῖπε! τΏ}} 118. 115 
Ὀτγασυμ ΔΌΓῚ ταὶς πεοάσπι ἤρσπαῖὶ 1η [ΠΡ ΟΓΙ4]} φγαγῖο. γε ἸααΠἴἔε αἰηγιηδζ . 
Τάρμῃ (]. 16 Βεδὰ Τ. χ. ἴ,. ΧΕ. ἃΥῖ, 4. Ρ...3259. Νοὲ γἱρογέογθηιο. γ0]-- 
2) ει) 4] {μα ροπογοῃτα . 16. οἰῶ. 2. οὐδ σύφραπο ῥγουσὲθ ἐδ οαἰα-, 
4 οἰ 4. σΩθΥΥ 7. π᾿ θγάη0. σοηβροη[416. σοἰδα γσηηἤηοηο δἰοἰ θ᾽ ἐαρογτίος- 
ηὐ. ἘΠηάο πῃ Οοαηείπορο!! πιαησαῖα ἢ αοηηα ἐπ ἐθρο εἰ Ἀροϊμοὶ... 
εεε οοὔνμῖνε ππα ἡμοῦυά οἰδξογηα 5, οὗ [4 οδίαησαια ἰα Ωογηα. 4 Μο-- 
οἷο, 4 «αρίοπε ἀἰοἰία Οὐίοία 41 5. ἸΜοοίο͵, αἰΐα ψιαίθ εγα ρυείίο... 1ι6΄ 
τομιγαδάϊσιομὶ.. οδὸ γἤγουση! μοὶ ἐαγαίτογο αἰ «ἡπα[αηο., ρο[ίοπο ἡηθη. ἀ{{- 
οἰηιομῖο σοποὶ αν} 9 οἰ βπρμοπάο. 9 ἀφ υον τοηρὶ ἀοἰ {πο γερηο.. Ἐδόε 
ἀκα [ογϊ6 ἀο᾽ Ῥυίποὶρὶ ἀοϑοϊ!., ἰδ ομἱ ΟἸγτὰ πο ὅσππο ἔογαα 6 [οάᾳ γαάίοο, ἰώ 
[συγαηα βοΐέπχα φημαὸ, ὁ ἱπ. αἰείαο αἰἠέν[[6. φηοὶ Ροοο. οδὸ αυσυα ἐϊ διο-- 
η6 φμαϊπᾶ.. , 

σε 4 Ῥεοοορίο (τ) δά" ἔρῆυς ἀποιραίυγα Οογιοΐαπι γϑάθαγημβ , ὃς 
τε ϊῶο Αμαΐαῆπο. Ἰδοῦ Ῥοδωνιᾶς ἀείοτ!ρτ]ομεπι ργοίξα 8 ΠῸΓ . 

Ῥ. 09. 
(1) Απιεφυβην Ῥιοζορίοην ἀϊηλετϑεη5.) 11 ἃ οὐδίετναπάυιη, 4υοὰ ράηςε τῆς ἔυξεῖδι δά- 

Ἰροθεῖε . πεπῆρε ἘΔΌΓΙςΙ ὩὩ} ξΓΑνΙτεΓ Ἰδρίμπι εἴς , συπῦ αὐ ἀξ ΟΠ οτίς!ο ὅς Ρτοςορίο Οδζᾶο» 
Ἠυλυΐίφας ορεγῖδως ἵπ ΒΙΒΙΙοτῆεςα Οτάςα τεξες ἀϊπχεγας Γν ταὶ ς, «0 Τ, 1. Ρ..338. 5.. Ἔν ντ. ΓνῸν. ς- 
ς. Ρ. 2.59. εἐ πιᾶῖς σουγχίς Γι γ. εν 38..Ρ. 423. Το τχ, “ὁ Τείδιυγ ποι. ΟΠΒοτγιοία αι, ἤογως- 
ς }υϊιπίαηι ὥτοῖς,, ἀπ οιραϊαπι Ῥεοςορὶ! (ὐάζαὶ», ἂς ροβεα δδρὈ᾽Πα αἰτετίμς ἴθ ἐβάφη αὐ 
ἐμὴ εἰέατι {εηὶ ἀεζμηξίο 5 ἴῃ οὔδεῖο ρα εἶ ἀοδίοτὶς {οοε ξ΄. [)ς ἴος ἴτετο ροιΐα5. ΟΒοΙΙς 
τυρὶ ο 4υδηῦ ἐς Ῥιοςορίὶο νἱάεπτυν δεοῖρίεπάα,, 4 δρῃά Ῥῃοιίυπι (φυυῆταῦ : τδτα Χο- 
γχοι πολλοὶ (ὃ παντυδωποὺὶ φίρονται!.), ἄξιον ζΎλΕ καὶ μιμήσεως χρῆμα; ὅς 4υοὰ αἷς ογϑεοτιᾶμι 
ἱρῆμ5 ἐδουϊτότεπι Ροτὶ ΠῚ ουτὴ ΕἸ α ΧΗΠς ἐκ ορέτε, ἀυδὰ Ποάϊε πυΐᾳυάπι εχίξας 7) ὅς. ἰπ 410 50- 
Ρῃϊ τα 1116 νοτίαβ 4ὰος νοϊαὶς Ηοσμετῖςος) ἴθ ρτοίδπι Γείο] το.» νατία εἰοσυϊυβ επ τηειρῃτᾶ- 

ἢ, ἃ ταυτί ρίϊοὶ ΟΥδιϊοοῖβ σοΐοτε ἃς ςβαγαΐζειε ἐχρτε τ )γ. ἰἄετι. Ἰδ᾽άετα Ἑδδτίσι 5 ἀπ- 
ποιδτίοπς (αδ)εέϊα : «4 Επηιεπἀαπάμπι ἱξίτατ 4υοα (ετὶρῆ νο]απι. γε. Ρ. 25:9..»» ϑεα ἢος ἴοο0 
Ἑλδτίειι5 ῬΌΟΥΙ {επί πη ταϊηϊρας δἤεουταϑβ εἰ. Εἰς εὐὶπ πο ἀἄἰεῖς Ο ποτὶ ΐαπι ρτίπηο αυτάςπι: 
ῬτοςΟρΡΙὶ σακαὶγ ρυῆεα σετο δορδλθβι αἰμετίας ἴη ὁαήφηλ αγθς αἰ(ςὶ ρα τα ἃς (ἀςςεΠοτετα ἴα - 
ες, (τἀ υπῖι5 ο)υ!ἀειηάας Ρτοςορι (42.κἰ, ορτιαὶ ϑορμ 5:) 4αοπὶ αἰ Ἐπ ραθη ἀν ἀντι ἋὉ 

ἃἰ(6 - 



ὈΓΑΤΕΊ.ΥΒ.Α. ἣν 
Ῥ. 99. ΙΒ Ῥοδωνιᾶς.), ἐκ ἃ μελέτης φὩρώτηξ 5, Πολυδάμωνχος. Ηυ)αυϊςὰ 

Ζηράϊτα ΟΒΟτΙοΙΣ Τεοἰδιπιδεϊοπὶς , αυς ἔεγναίοῦ 1ᾳ (ὐάϊςε ᾿Νδιγϊτεηῇ Ὁ. 
128. υδὲ ἧς ἱποριῦ: εἰ μίω στίω ᾿Αχιλλέως ἐπιδυμίαν κινῶν. κ' φυλάστων 

οἶκον, αὦ πράγμααι σχυμααίζῃ φιλονεικεῖν, παδὸὺς ἔργον ποιεῖς (1}, μας ἔαπε 
ἔτλσηηεηΐα ἃ ΜΙ σασιο Ἔχοεγρία : 

Τοῖς γονεῦσιν ἔϑος ἀλαζονεύεσδθω πρὸς τὲς ἐρατὰς Δ ϑυγασέρων, ἐπιξα- 
μένος ὅπῃ πσθ μὴ πρόχερον εἶναι σίω ἡδονὴν, ἐξα σὸν ἔρωσα, 

Μελόντων 5 ὡς ἐοικὸς. αἀγϑρώπων κακοπραγθν γ, πέφυκεν ὁ λογισμὸς ὑγιαΐα 
γεν, ᾧ πὸ δέον ἐςὶ βελευσασϑω,. 

΄ 
“- 

Πᾶν ἐκ πολέμα χηφϑὲγ, σιμιώσασον ςραπιώσῃ" κἂν δίπες ὃ, κἂν εἰαπὶς, 

ἥδιον κτῆμα" μνήμη γορ γίνεται γίκης,, κ' σἰὼ αὐτὼ δύναται μαρτυρφίαν 
(2) σῆς ἀρετῆς μικρά ε κ' μεγάλη μοῖρα λαφύρων. 

Τῷ ποϑᾶναι (3) πάναι δεύσερα «ἣς ἐρωμένης. 
Οὐ στὸ σῆς ὕβρεως εἶδος εἰωϑαμεν μᾶλλον σκοπεῖν, ἢ ασίω δὲ ὑβριζόντων 

προαίρεσιν. 

Ο᾽ ἐρῶν ὑποι ίας ἐςὶ κὶ φόβε μεφὸς , κ᾽ τὸ προτυχὴὸν ἐμποδὼν εἶναι 

“ρὸς σίω χρείαν γομίξει. 

Διοίκονοςἐςιν ὃ ϑδυμὸὴς αὖ χλογισμξ" κ᾽ πῷ μὲν, ἐΐ ας ἐδίκηταί π, γιγωώσκϑα 
μεν" αῷ δὲ, αὡς ὡμαρπίνογαςς ἀμωμεδα. 

Ῥ,. τοῦ. γεδξ, ἐκ σὺς ΤΠριάμε μελέτης β΄. Ἡυϊζυΐςε Ῥγίαπι! αὐνοῦ- 
ας εὐπιάεῃ Ῥοϊγαάαπιαμῖεπι ΓλεςΟΙ αΠπιαί!οηὶς , αυ ἱπ (οα. Μαϊιγι ἔν. 
Ὧο]. 120. νεγίο ἱποὶριῖ.. εἰ μὲν κακοήϑως φροσδοκίᾳ αῷ γάμε σὸν ᾿Αχιλ- 

λέα ὠψυχαγωγεῖς, αὐϑαὺς ἀδῆπιῖ., ᾧ «ροϊσχομένης σὸν τιτϑὸν, ὃν ἡνίκα, 

σαι- 

ΑἸιεγο Οδ(ατεπῇ Ριοςορῖο Η οτίςο 7) 4υἱ ἱΠἀετὰ ἤοτεθας τεπιροτίδυβ., 51. αὐκοῖα ἤάθεῖ Πο - 
τὰ9 (οἀ, (ΙΧ. Ρ. 238. Χυρίκιος ... ἤκμασε ἐν τοῖς "πστινίανϑ χρόνοις . γέγονε κα δὲ μώ- 
ϑητὴῆς Προκοπίς ῥήτορος, ἔνος τῶν ἀρίφων, ὦ τῷ Καισαφέως δὲ, ὃς εἰς μέγα κτῆμα Ε 
ἔφελος κατ᾽ ἐκεῖνο παι τον γϑαφα: συντάξας. αἰεί μνΊςον αὐτὰ χλέος τοις σπεηδᾳιοτεροις 

καταλέλοιπεν " ἑτέρῳ δε τιν προσωμει λησεν γ ( 1ὰ εἰἰ , αἰϊας Ριοςορίὶϊ, Πυϊυίφιις (σαζαὶ Ξ0- 
ΡδΠτα »., 41 40 η1ο ΗἸήοτιςο Ῥιοςορὶο ὨαΓαεϊεμῇ ἀιγεγία 8. ἕο ἷτ ἀπ ρα 8. εχτῖτῖς ) εἰν 
τῇ αὐτῇ πατρίδι Ἐν Ω ἐυτῷ λαχόντας σοφιςεύειν " ὃς [ο εἰς Ὑρ ρκς ἐλάσως ἡδέως εἰ χεν 

ὁρῶν ἐνϑ ἑαυτοῦ τὸν ὁμιλητία) τῇς σ χολῆς ἐξιγούρμϑυον . τούτου «ἰά ει, μα ]αΓ- 
ες Ῥτοςορὶ! (ᾶζαὶ) λόγοι πονλοΐ τε αὶ παντοδαποὶ φέρονται, ἄξιον ζήλε νὰ μιμήσεως χρὴ" 
μὰ" ὦ δὴ οὦ διδνέον 5 Ἀ0᾽) σέχων ὁμηρλνὼν βεταφεάσ ει: ν 8:: ποικίλας λοΐγων ἐδεκε δ" 

μεμορφωμέναι, κα μάλιξα τίυ) τὰ κνδρος περὴ βητολίκὴν, δύνκ ιν ὦ μελέτην ἑκαναὶλ πεν 
Φύκκσιν “πκγγέ Ἄειν, καὶ τινος, ὡς ἐφ δυνώτον μαϑιτῇ»γ Χορίκιος μιμητὴς ΜῈ τὰς λόγες 
γέγονεν. ἄμφω δὲ ἑστᾶν ευσεβέε. πὰς νἱάες δα ἤυπς ἱρίωπι Ρτοζοριαπὶ ΟΣ παι, υπὶ- 
σαι ΟΒοτίοι; ρΥοςριοιςη}) τεΐετευἀᾶ εΠπτ: ορετᾶ ἐδ] ἀειη 4 Ῥδοτίο ἱπάϊξατα 7) (εἸΐςες Η οπιε- 
τἰσοταπι ψεγία πὶ Μεταρῇτγαίες.) ὅς λόγος πολλὲ; χαὶ πατυδαπδςγ 405, ΟὈΐετνάηις ῬΠοιΙΟ » 
βοή θίυν ἰτυϊταπ ἀο Ἐχρτγεῖς; συοά ὅς Ἰεΐξον ἴδοι!ς ἀφηοίςει», {ἰ ἤδης Ῥιοςορίϊ (σαζαὶ Οτὰ - 
τἰοπεπὶ συ πὶ ἀπά 8 ΟΠοτῖςὶ! ᾿νῖς ἃ πο 8 «ἀϊτῖς ἔξ 10 σοπιραγανετγίς. Βδεηιάιε) 400 ἃ νο] ἀπ πὰ 
ενίηςσις ῬΒοιίατω. ποπ ἄς αἱἷΐο (Ἰοτῖοῖϊ τηᾶρὶ το 4ααπι ἄς πος ὕαζζο θτγοςορίο ἰσσατα πηι 
αν» Ἰά ἐπὶ τηΐγᾶ (71 ςοἰτ ὁ ργζοερτοτιβ οὐῖτυ ΟὈΙατααι Οὐταιίουῖς ἴα δ ὈΥ 19 ἀγα ΠηεητΓὰ Π) τς 
τίρυϊςε ΟΠοτίειπι : γέγονε δὲ Χορικίῳ νὰ ἢ τῇ διδασκάλε τελοῦτὴ , ἐπιταφία ὑπόϑεσις ; 
πὰπε δυϊεῖ Οὐδειοπεπὶ ἑωποῦτοσι ἃΡ Ιρῖο Βαῦτιοιο εἀϊταπη 7) 404 (Ποτίςσιυς Μαρητῖ [αὶ 
Ῥτοςορὶ: (σαξαι ἰδ άεβ σοἰεσγαν τ, (ἀργὰ Πιοπηοτγα  σ5 Ρ. 26. ὅς ΑἸ]. 

(1) ἴπ “οἀ. Μεαιτγίτεη ρν. 127. ἢς ᾿πεῖριτ δ αλαίος 1 εο πὶ ετἸ0 518 ΑΓ πηέπίι πη : μι Ὃ 
“Ἕκτορος τελόύτην ἐβατϑεὺς κ. τι λ. ἰςφαΐταν ἢος ᾿ς 18} 8 γ αὙτιλέγ. Τ᾽ ῦς Πρακχ' ι“.) μελετῶ κεν 

Πολυ δα μκαντα.. 5: ἀτιπὶ (ἐφυΐταγ τῆ φοτία, δαλκτόν τῳ Ρυἰ πα νει εν παροὺ ϑαγ βάρ.ις τέχνῃ 
τις τῷ λέγειν γ πον! ΠΠΠ18 . διά τε τῆν ἀ χίν"» γΧΧ τὸ γὴρατ,γ Ὁ Ὁ ἐπὶ ἴοις παισὲν ἀτυχίαν. 

(2) ἔοιις ἢϊς εχεί ἀντ οἰνεγεύρειν,) δὰϊ 41 ἃ Ἅηὲ ᾿ 
(3) Μαὶς ἵἴπ σά, πονϑϑέντι, 



43 ΩΝ τ ἘΞ Αΐ 
σωδίον ἦν “Ἕκτωρ. ἔφη «ροπεῖναι πολλάκις, ἵνα μὴ κλαυδμυρίζετωι ἃ βοᾷ, 

ας ἔταρίηξηῖα ποδὶς τγαργαίεηϊαί ΜδοΑσΙα5 : εἶ 
Εὐχολον, ῥιμω, παντὶ παραμυϑᾶσθαι τὸν πλησίον, ἢ πσαΐίσανπερ καρτερᾶν (1): 
Πρὸς γὰρ ποῖς ἄλοις κακοῖς ἐςι ᾧ Θέφσαμλος, οἷς ἐσιχώριός ἐστιν ἢ 

οπισπσία ( 

Καὶ σὸν τόπον αυσπὸν εὐ ᾧ κακῶς πράττεσιν ἄνϑρωποι. ἐποςρέφογται, 

πᾶσι πᾶν ἄηϑες, χαλεπόν. 

Τοῖς ἐρῶσι, σὁ μὲν ἃ ἐπιδυμίας τυχᾶν, ἀπομαραίγει ασὸ πάϑθ' " σὲ ὃ 
σφάλεσθω πανπελῶς, ἐὠϊξάπαει σὺ νόσημα. 

Μιὶ «Ὡροσκαβᾶσα κοινωνὸν πονηρία. μᾶζον ὄνειδος φαίνεται. 

Φύσει δύσερις πᾶσα γαδή. 
Ιη (οά. Μαιγιτεηῇ [Ὁ]. 119. νεῦίο,, ας ὕγενὶς ἰδρίταῦ ΘΠΔΥΓΔΕΪΟ 

οαδυίς, ΘΓ Ὦδης Ῥτίδπ! δάνεγίας Ροὶ γἀδιηδητοη σοηοτΙ ρίεγις Γ ςο  ἀπΊα- 
ΤἸΟΏΕΙ : σῦ προοίμιον ευσῷ «ἃ ϑεωρίας εἴρησαι, δ᾽ ακροαπῶν ἐν ποὶς ἐπι- 

λήγοις αἢ «ρολαβόντθ' γκόγε αἰσησόναων εἰς αὐ ἐνανπσίον εἰπᾶν, κ᾽ βοησοῖν- 
σῶν, ἢ γέρων βίαν μὴ πάδῃ. 'ὕπάα Π]1ὰ5 ΡῬγοϊδεοσία ἤς ἱποὶρὶῖ : συ- 
γήλγησα κιγω μεθ᾿ ὑμῶν αὖὸ πρεσβύτῃ, κ᾽ δεανν ἡγησάμίω ᾿Αχιλε δῦναι 

σὴν κορίω: ἀεῆηϊς, σαὺπα ὑμῖν ἥκομεν ὑπὲρ «ῷ Πριάμε συωυπεδεακότες ἈΤῚ 

Σ᾽ «ρωΐω ἡμῖν γενομένίω ὁμολογίαν. » 
ἘρΡΙ. τοῦ. τεξξ, ἐκ δ Λυδῶν, μελέτης γ΄. ἨΠυ]αΐςα ἱπεάϊτα Γἰγάοτγυμα 

Τ)οοἰαπηατὶ οἢἾ5.. φυαῖα παρὸ (οά. ΝΜδιγιτ. [0]. 97. νετίο, αυφαὺς ἢς 
ἸΠΟΙΡΙΕ, ὅτε πρῶτον ἡμῖν) ὦ Ἰζῦσαε ( ἰερα Κῦρε ) φοιτηήσας ἄγγελος ἐμή- 
γυσεν κεν. ὃς ἀοῇηϊξ,. σοφίᾳ ἢ σάτεος ᾧ ῥώμῃ περιῆλϑεν ὁ Κύρος (3 }» 

φώς ἀριιὰ ΜδἼαγίυμπη ἔγαριηθηΐα : 
“Απαξ λαβομένη ἡδυπαϑείας καὶ φύσις, μόλις ἐϑδέλοι φὩρὸς πὰς πογὸς οἰγά- 

χωρῆσαι. 

Ε χὴν ἐυκολωσέραν μεπαβολὴν ἰ κίων ὠμελετήχσως ἐσσὶ χαβᾶν, ἐλὸ δέει 
σινθ' γυμνασίε"; ᾧ ταῦσχ ΔΓΡ ενδρώπων ἐπὶ πὸ ῥᾷον οὐυπομολόντων " πῶς ἕνες! 

εἶν- 

Ἀπ :) Ηος, υἱ ἅς αγυΐτα 4}14.) ἐΚρτοῖπι ἐκ Εὐτὶρι ἀφ τη ΑἸκείἀς ν. τογ. 

Ῥᾷνν πϑοαινεῖν, ἡ πχϑύντα καρ]θρεῖν, 
Ηἰς δυτεῖῃ ἴπ ΟΠοτιςίο, ὡς ξρε 411δ], ροΠείνυπι ΡΥὸ σοτηρᾶγαιῖῖνο τεγηῖΣ ; ΡΟΙ εὐκολον 
ἐωθαυάτίτυγ μάλλον. 

(2) οτιε πᾶς, οἷς ἐγχω δεῖς εἰςιν καὶ ἀπιυτίίαχ» ἀεϊεπ ἀὰ 4υϊδυ Δ 8πὶ ν᾽ ἀεαπίυτ, αὐ ΟἹΟΙ͂ 
τῷ Θεῳωαλές. Ξεπίωυβ εἰ : «4 οἴππια {ΠΠ|5 ( ΑΚΒΝΠ|5. 9» τ ΤἰρΊςοῖ, ουπὶ ἢϊς ἀξ εϑ ςοπᾷυε- 
ταῖυγ ῬΓῶπλ5.} Υ τὰ ἱπίωρεῦ δγοεάϊι, φυθὰ {τ ὙΠείθα!β., εὐ βεητὶ ἱπηδῖὰ εἰξ ρειπάϊΐα. 

(1. να ρεττυτοθδῖο ἃς ἔο ἦς σοπίαίο Μαιτγίτεηῇ (οάϊςς, υ)αίςε Εγ ἄοταπν ες] τη τ 0815 
ας Τρία Ἰεξίτωγ 0]. 97. νετίο.., ἀιζυπηεπταπι) αἰΐεπο Ἰοςὸ Ροβιαμι γ ἱποιριεπβ.) Κῦρος . ὃ 
᾿]ερσῶν βχσιλευς, ἃὰ ἀτἤπεης, Εἰ 1 προτέραν ἀυτοῖς αντιδιδόντ, σχιύὴηὴν αντιλαγὄσιν, 
ὅς «πεοιΐα ἱπειρίεης,, ἀ7υπον 7ι|ς ) ὡς εἰκὸς, ὑποπτέυσει Λυδὸς οὐγτιλέγ ον γ ἃς ἀεἤυεηδ, 
ταῦτα Δυὲο'ς ἐχερήγητα δεομένοις προς δασ λέὲχ πῆς εκ λόγων ἐπιχαρί τ), ποῦ οσευτιμηῖ 
ΠΠ [0].ττ2. (τῇ τῶπὸ ρετγῖαγθατις ὅς ςοπέμι(υς ἢτ Βυ)υΐοε ππἰςὶ (ἰοάϊςῖς. Ματεϊτεηῆς οτάο, ποῦ 
ΤΑΊΓΠ ἀυ Π0 ὅς ΠΠΠῚῺ 5 1η (ιά]οσο Ματεϊτεοϊ γεσθηῇοπειβ 7) 60 8τὴ δεςσυται Ππ]πλαην ὅς {δ ι}}} ΠῚ - 
πιάτῇ νοςᾶῖ (]. 1τἰαῖτε, τ4πΠῈ ἰμττἰςατατη,) ταπὶ ἱπυρεάίτ8Π}) τὰ οδίσυγααν ργηο ἱπταΐτα ν᾽ ἀετί. 
Ν 4πὶ ἢᾶπο γεςεηῇοηςπὶ τη Ϊτἴ5 τερτα επταν τ ἴος!5. (]. ἔτίαγιε , ργίπιο φυ ες πὶ οὔ πιιπῃ (- ΠΟ - 
ΤΊΟΣ Ορετοη ἴπ ἤος Μαπυίοτίριο Πδτὸ ἐεγνατογαιη [πηάἀίσεπιη ἐσ δεπο 7) ροίϊεα απτα!ςυ]υΐφυς 
ΤεοΠ Απιατίοηἷς ὅς διαλέξεως ἀτρυπηεη 0 ΠῚ}). ΡΤΙΠγὰ ἐς υΪτη8 ψεγρ8.) ὅς ργοιῃεοτία εἰ άεπι Ργὰ - 
πα ἢ 2 ρτίπεοῖριιαλ ὅς ἤπεπη ἀςἰοτίδεπϑ. ἀεῖπας,, Δδίο! τὰ ἢλς υπἰνετ Οὐοαίςεῖθ ἀείετί ριίουςν 
οτά πε [πάϊςεῖς., ὅς ροῇεα οἵάιπεην Οοὰ εἰς τεροίεῆς,, ὅς κα τγαηάας ἤπρυϊας δὶς ἐἰ{- 
ΡοΟπεπβ) ὃς ταπάσξην ομμη!δὰβ. 7. 6ἴ ρεταϊ, ρετίρίεως ἀϊρείει 9. 7. ἴπ ΕρΠΟΡΊ ἔοτπυδπὶ τεά᾽ρεη5 
ΘΙΠΠἾ ΠῚ τυ ]0 5 ὅς ἀΓσυπΊοπῖα 7 ὅς (αὐ τπὸ 4υεῇ δήάϊρείζα ᾿τὰ Ρουεη8.γ. υἱ πε 10ὶ φυϊάεην 
4υχ Ἰὰπὶ Δρροίυετγατς {Ππηρυ δι ατη ἰπἰτ18, Οἰἶττατ, Οὐς π08 τερετίτοπὲβ,) Φυϑηαπε ςοπίω Ποκ. 
ΠφΠῚ Ψ υτ8τς Ττυ ἀυΐπλυς ) συ ἀς ΠπρῸ}18 ἐφίηγι5 ΕοΟΙ οσιαιἰοὨ 5.) ὅς δὰ ςἂ5 68 ομγπὶᾶ Γὸσ 
γοςαγίηλυϑ,, 4 Ρα[ Πα ἀἰϊροξίᾳ οτᾷπε. 



ΒΑ ΒῚΒ Α’ εἰ 
ὀἐγδιραγμδίαν πολεμικὴν αὐυϑαίρετον ἔιγω ; ἅμα γὼρ ὅπλοις ἐκδυομένοις, συ 
νεχδύεστωι (1) ᾧ σὸν δυμὸν ἐνέρ. 

Τὸς Σκύϑας οἰγαθὲς ἔχει ποξζότας καὶ φήμη " ᾧ απ ἐκείνοις ἐπιχωρμάξε σα 
πλεογέχσημα. ἐκ «ὅτων ἕγα φασὶν εἰς ὅμυλαάν ποσε «ροσκληϑέγπα (2}» «ὃν 
οἰγῶνα διαφυγεῖν, ὅτι “ἢ φὩροπσερκίῳ,, φησὶν. ἔτυχον ἐγυύμναστος ὧν. 

Οὐ μόνον “ἀνόνητον ἐν πολέμοις, ἀλὰ ἃ βχαβερὸν ἄνανδρος ὄχλος. 
ΠΠώσιν ἔϑος. ἐρῶσι μὲν πρόγματος, ὅσα φέρει χρησεσὸὶ σαῷ μετιόναι, σκοι 

πᾶν παυσαμένοις ἢ, πο φαῦλα λογίζεσϑδα;. 

Ὀλίγα εἰῶϑει κρύπαειν ἡ φήμη" πὸ γοὸρ παράδοξα δΔδῥΠ͵ φραγμάσων 5.» οἰυπά 

σῶς ἑσυσὰ μηνύειν ἐθέλει. 
Ο᾽ γὰρ ἐφ᾽ οἷς ὠδᾶσοα, μη δοκεῖν ὠσχύνεσδοι μηχαγῶώμενος., μειζόνως 

Ἐρυδριᾷ. ᾿ 
Ἵσπποι, μὲν, ᾧ βοός, ἃ πὶ μὴ μετέχονηι καῇ φρονᾶν, (3) εἰκῇ σοῖς ἡγεμόσιν 

εἐχολόθηή πο" αἀὐϑδῥώποις Ὁ παῤῥησίαν, οἶμαι, διυσέον, αὐ μιὶ καλῶς ἔχον ἐπα- 
γορῶϑϑν᾽, ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς κοιγωγᾶσι φύσεως σῷ λαχοντι αἷὴν ἐξουσίαν. ἐδὲ 
γὰρ ὁ κυβεργήση: δ, τι ὧν ἀναρ δόξῃ, βιώζεσκι ὡὩράττεν οἰλλὸὺ καϑεδεσαι 
μὲν ἐν ἄρχοντος μοίρᾳ 2, πεπισαευμένγος πὲς ὄιακας 5. ἃ αὐ σκχαφος ἐϑυγων" 
διδώσι Ὁ τοῖξ γάυταις, εἰ βέλοινσο τι ῳὩρὸς αὐ κοινῇ λυσιχεκθν ἐπο- 
φήγασδω. ἃ τί χκέγω ποῖς γαυσαις ; ἐἰ σις ὁπωσὲν ἐμπλᾶν, Δ ναυτικῆς 

ἐχύνσων ἐπιδεξίως (4), ἴδοι μὴ λίαν ἐυςοχὼς στίω ὁλκοδα κυβερνωμένίω, 
φ σηγασαι πὸ δοκϑνας συμφέρειν. 

᾿Οὐσης ποικίλης κὶ τραχείας τῆς ἐπὶ τίω ἐριπὴν ἐγόσης δ, βραχύ τις 
αἰποσαὸς ; εἰς ληδίω ἔρχεται. , ᾿ 

Ῥ, τοῦ. νεσί, ἐκ σὲ Μιλτιάδεα, μελέσης δ'. υ]υΐτε ἱπεάϊία ὈΘοΙαηατο- 
ὩΪ5. αὐ 1π (οὐ, Μετ, [0].90. νοτίο, ᾿ηἰουρῖα εἰς. «{ἡφρισμα Μιλτιάδιυ, 
οὐ]υΐαθ Ἰπἰτίαπη., ὅπο σοῖς κήρυξι τοῖς αἢ βασιλέως ἀπεκρινάμην, κ. σ΄ λὲ 
σα]αίαυε ἤμπ|15. ὃτος δ᾽ παρ᾽ ἐμὲ λογος, ὅϑεν γέγηται ποίγω, ἢ δικαίαν 
ὑμᾶς ϑέσϑα, «(φον, ἢ παραγομᾶντας, Μιλτιάδο μη δεηδῆνωι {5}, Πᾶς 6 
ΜΙ ΔΟτΙΟ ἰτασπιεηΐα : 

Τῆς σύχης ὁ παρεπομένηςγ ἀσδενγῆ πὶ λοιπά. 

Τὰ ἄφνω φανέντα, πλέον ταράττει; Οὗ ἐς σώωεχῆς ὀἰχοῆς ἐκαυπωϑέγσων 

“7 γνώμῃ. 
Ὅπερ ἄν ἅπαΞ τύχοι τις ὑπὸόπηέυσας ,) εἰς πᾶτο ποίγτας γομείζει σὰ συμπίε 

; 
ατονῆς πείνειν. 

ῸῈ Τὴν 
ζ 

-- τοτῷἜὐὔὐἍ .ὕ..- -᾿..ὕ...---- --.- ΝΞ Ξ  Ύ 

1) Μρεεϊίεο ἐχργείπι Ἡδγοάοι, δρβὰ 4πεαὶ ΠἰΡτο ργίηιο (ἰδ ἀδ0}}5. ὅς Ογρὶ8. ἢ οτίαην 
παιταπῖοῖῃ ἀϊοίτωτ ἔοσυυῖδα στα {υἷ8. νεῖ 8 τὸν αὐδῶ συνεκδυεγϑαι. 

(τ. [εξε προκληθϑέντα. 
(3) Βείρεχις,», ορίποτ , Ογιοραάϊᾳ ἱπἰτίυτα., 
(4ὺ Ἔοτιε τ ἐν πλοίῳ, νεῖ τῶν ἐμπλείοντων, ὑπωσὰν τὴς ναυτικῆς εἴχοντων ἐπιδεξίως. 
(4) «Ψη ἢχς Οτατιῖο ἰπίοτῖρια Μιλτιάδε ψζφισμα γ εὐάειῃ εἰξ ἃς 1114 οὐ οι. ΜΠΙτ 4 ἐς 

Τλες!πγατίο 7) εἶα 5. Κα αὐ ΠΣ πλ Τηἷτίο, Οἰτ 46 ἐχρεῖβ νῈ] δια ΠΊΕ ΠΓΏΣ., νς] ΓΠοογὶα ). ὡζ δἷζ 
ΟἹ. [τἴδτῖςν τος ΡΊπῆβ.) ἥρκεσὲ τῷ Μιλτιχὲ πρὸς ἀπαλλαγὴν ὑποψίας ὃ Μωραϑὼνγ γ ὅς ἀεί- 
πεῦς., αὶ γὰρ ἐξαρκεῖ τοῖς μέγα φρονᾶσι τὸ μὴ δοκεῖν δμκαρτανειν » Ἰερίταγ [0]. 103. νοτ(Ὁ 
Οοὰ. Μεῖτῖς. φυάφας ὅς ᾿ρίᾳ Μηταάϊε Πές! δηλ ατ: 0.) ἱποὶρίεπε, ἂν ἄρα «οὶ τὸ λίαν εὐδοκι- 
μεεῖν. εἰφορ μὴ τὸ πράττει» κακῶςγ ἴῃ ἢος εοάειῃι (οά. Μαιτγιτεπῇ [0]. τος. γτερεγίτων ὁ Εδιῃ- 
ἀετὶ εἴθε Ῥυϊαῖ, ὅς τηετίτο αιαϊάςη).γ υε ποῦ!8 νἰάἄετυγ) (]. ἰτίαγεε. ), ορίεγναηβ ἴθ πος ρέτγ- 
τατθατο Οοάϊες, ἔαργα ριϑροίΐειυτι οτἀϊπειη δοςαάςία δἰΐᾶ νἱτ[8» Ρυτα μηΐμ Οτατίουὶς ἀὼ- 
Ριϊεε Ἰοσμα 7 υὐ πη ΜΙΙκῚ3ἀς σορεξίς, 



" ΙΑ ΒΙ Δ, 
Τὴν γενναίαν ἃ φιλότιμον φύσιν πὶ πογῳ. καηϑένσα. πλέον ἐνφραίνει δ 

εἰπόνως συλλεγομένων " ἃ μάλλον ἥδεταί τις οἱυπσὸς πορισάμενος , ἢ παρ᾽ 
ἑσέρες λαβών ταὶ τὸ δικαιοσύνῃ καηδὲν » ἐπαινόμενον οἶδε" σὺ δὲ πονηρῶς 

οαἰνυσϑὲν, ἐπί ογον πεφυκός" ᾧ τὸ μὲν, βεβαίως παραμέγον αῷ κεχαημένῳ" 
αὐ δὲ, σφαλερὸν, κἡ πάχυ μεταπίπσσον. 

Κι αϑαρὰ ὑποψίας καὶ δἧῥ ἐχϑρῶν μαρτυρία. 
Τοιῶσόν ἐςι συκοφανγσία" «ὃ φ«Ὡροστυχὴν «εἰ φὩρόφασιν ποιδτω διαβολῆς. 
᾿Ουδὲν ἄχοπον ᾧ ξενικὴν ἐνδελίαν μιμᾶσϑαι. 
ἜἼσμεν ἅπανπες ὅσι σῷ μὲν ἐδὲν ἑαυαβῇ σανειδόσι λαμπρὸν . βραχὺς γί- 

γεσαι λόγος ἐυκλείας" ἀἱ γὰρ ὁ μηδὲν χεκτημένος χρησσὸν , ἐυλαβήσεσω Καὶ- 

σεισχύνειν) πὸ Ὁ «λείστοις ἤδη πολέμοις ἐκλάμψαντι, πολλὴ γίνεσαι φυλα- 

κὶ ΟῚ ας ονδιραγαϑίας ἀμέμπτως διοαβιώναι, μή ποτε λάϑῃ βραχείᾳ κηλίδι 
σὰς πόνος καφαρρυπιώνων. 

Πολλὲς ἡ Τύχη μεγάλοις ὃ ελιείσασα καπορϑώμασι, ἐλαττόνων δρεγομένδς ἀφῆκε. 
Ῥ. τοι. τεῶ, ἐκ δ μελέτης ἐ, ἐν κἃ φιλαργύρε ( τχ416 ἴῃ (04, ἐλαρ- 

γύρεν Ῥγίπια Πἰτέογα δογαία, ) ὑπὲρ κόρης ἐϊισχρᾶς αἰὼ δψιν ἢ πλόσίαιγ ἃ 
υἱὸν βιαζομένο, αὐαιλέγει ὁ πῶς. Ἑδάρτηῃ Τ.εο᾽αΠπηαῖ]ο ἃς 68 ἐριςέως γέε, ἴοΥ 5 
τἰς ν]άε] σεῖς Ἰανθηὶς,, ῬΟΪῈ τεπὶ ἔογεϊτεν σείαπι, νιγσὶηθπὶ ἀπλαΐαη ῬΓα- 
ΤῊΪ: ἰοοο Ῥοίξυ πεῖς, ἅἄναγο Ραίγε σοπεγααϊσεηῖε , εὐπιηὰε δά Αἰ τεγίυς 
ῬαΘΠ Πα, ορυΐεηε"ΠΠπηα αυ]4επη, {εἀ τυτρ᾿ ΠΊπλο , ΠυρτΪδ5 φΟΙΏΡΕΙΙἐητε ; ςι- 
᾽υς Οτδιϊοηὶς ἈΓΡΌΠΊΘΠΓΆΙΗ. ἸΠΟΙΡΙΕΏ5, παῖδα φιλώργυρός τις εὐπορθ' ἔχων, 
κοόρίω ἐβέχεπο συνά ἀἰ ἐυπὸ, ὃς ἀθρῆηδης. ἀξιοῖ σὴν ἐρωμένίω λαβᾶν, ἰ6- 
φιτυσ ἴῃ (οά. Μειγιτεηῇ [0]. 79. νεγίο, δὶ Ροίξ ας ργαῆχα νεῖς 
μα {δαυϊῖυῦ [0]. 8:1. αὐφιλχέγονπος σῷ ταβρὸς ,) μελετῶμεν σὸν νέον; 

ἀεϊηάθ τΠδοσὶδ . ποῖ ίθῃ5 ) δέχονται χερὶ ποᾶδας εἰμφισβυαῶνατις γονεῦσιν 5 
ὃς ἀεῆηδης. ἥλικα γὸὲρ δι᾽, ἃ ὁ παλαιὸς λόγος, ἐσέρπειν ἃ ὕλικα : αυδπὶ 
ἀεηΐᾳφὰθ Ὠδογίαπὶ ἰρίᾳ Ἰανεηῖς ἐογεῖς ἀδοϊδιηδῖῖο ἐχοῖρῖς » ἥἢς ἱποῖ- 
ΡῬΙέης [ο]. 81. νεγί, ἔδει. μὲν «ρὸ σῷ πολέμα σὸν φέσονσε δ ἐρωμένίω ἐμοὲ 

σωναέψαι πρὸς γώμον, 0δὶ ἔδει μὲν, Ρῖοὸ δα, αιοά. ἰη (οΐ. τείογειθο. 

Ἡυ)υΐίοε θεο απηατί οηἷς ἱπεαϊα δας μπὲ 6 Νίδοσγιο ἔγαρηλεητα: 
ΠΠώνασων χαλεπωώσατον,, οὐ κοιναῖς δ φροσυναις ἐμπίππεσα λύπη" ᾧ μᾶλλον 

ὑφ᾽ ὃ αἰ ἠδίκηται) αἴσον ὁρῶν παρὰ δὲῥεἄλων σιμώμενον. 
[Πονία μὲν εἰς ἔργα κινεῖ᾽ ῥαδυμίαν ἢ πλᾶτος ὡς αὐ πολλοὶ τροσίεσαι. 
Ἔν) πὲς ἐν κάλει διαφερόσας ἡγῶμαι μᾶλλον ἀκέραμον σὴν ἐυνίῳ ποῖς αὐὸο 

δράσι φυλάσσειν, ἢ πὰς ἦδος ἐχόσας κακῶς. ϑορυβὲὶ σέ μοι σὸν λόγον οἷς 

σιϑαγῶς εἰρημένον» παράδοξον «ἡ λεχϑὲν, ὃ μὴν αἰληϑείας οἰλόσριον" αἱ μὲν 
γὰρ, παρὰ δῇ ἀνδρῶν, αἷς εἰκὸς, αἰγαπώμεναι, σὸ ἴσον ἀποδιδόασιν, δ) νοῦ- 
σώ τε σωφρονδσιν' αἱ ὃ, καφαφρονέμενοι μὲν, ἐδιωααῦσαι δ᾽ σωφρονεῖν ; 
( ὁλι δηρὸν γοὸρ αὖ δῆλυ, μὴ παρύσης ἐννοίας αὐδιροφ" ) ἢ δ΄ οἰμύνασϑαι αἐς 
σιωοικόναας οἰόμεναι., Ὡρὸς πεὶς ἔξω βλέποσιν ἐδονας. 

Αἱ σόλες, ὅσαι μὲν ἴσασι. σιμὰν οἰξετὴν͵, ενδρείως (1) τῷ πολέ- 
μῳ συωπελᾶσιν οἰγωγισποίς. ἐχᾶναι ὃ καμνῦσι κ᾽ ζῶσι περιδεῶς, ἐν αἷς 
οἱ αὐδδαῖοι ὃ αολισῶν ἴσῳ (2) κἄνται τοῖς φάυλοις" μὲν ἐσκημένων τὴν 

με- 
(ἃ Ἢ ̓Αγδρείως, : ἌΡΗ οἰνδρει "Ὡς. 
(2) ἼἜἼἜσῳ κεΐνται,, Ἰνερς ἐν ἴσῳ ΚΟΥΥΟν 



ῬΑ ΤΕ 1 Β 1Άς. “ι 
μάχίω,, εϑυμίᾳ τὴν ἐμπειρίαν ( τπαῖθ 'ῃ (οά, ἐμπερία ) ἀποβαλόνσων, 
Δ ἢ μήπω πεπαιδμένων, ὁ λίαν ἀσκόναων ἄμισϑον τέχνἰε (τὰν. 

Βαρύσεροι ( πιᾶϊε 'π (Οὐ, εἰρύχεροι ) σοῖς σωφρογᾶσιν ἔρωτες, καϑαΐπερ 
σοῖς ὑγιαίνειν ἐιωδοσινγ αἱ γοσοι- 

Αἰχρᾷ μὲν ἕκαστος γιωκικὲ σιωοιχῶν, κἂν ἐγχρατιὶς ὑπόρχῃ ᾧ σώφρων, 

ἐπρεπείᾳς πολάκις πῆς γωαχικὸς ἐκ εἰπείϑεσαιι δηρένειν ἡδονίω ἀλοσϑίαν" χα 
μάκιτα νέος ἀνὴρ, ,) ἀρὸς ἀλίω ἀν ωρόσωπον ἔχων δ᾽ γνὅγ᾽ ὁ ἢ καλία ἅμα ᾧ 

ποϑαμένίω γήμας παρϑένον,, κἂν ἀχόλατος ἢ, σωφρονᾷ,, δεδελωμένΘ' «ἢ φυ- 
γοικόσῃ. 

Ῥ, 102. τεξξ, ἐκ ἃ φιλαργύρε μελέτης «ἰ. ας ες Οταῖῖο Βυλυίος Ρα- 
ΤῚ5 ΚΑΤ]. ἔμο ΗἸΪΟ, Ταὶ [ΟΥτ τοῦ δεῖϊα ΓΘ ΠΊ, [ῸἸ]Π]1σθὲ ηγαΐϊδια νἱγ- 
5ΙΠ6ΠΊ Ρεΐδηζὶ , ΠΟ γϑάἸσθητ5 ; Ου)5. 4υϊάετα Πεοϊαιπατὶοηΐς τπϑοῦῖα ἢς 
ἱποὶρίς ΙΪΙπ (ὐοή. Μαίσγιτ. [0]. 76. . καὶ ἃ ἐν αἱ μελέτν φρεσβύτην ἔρῳς χα- 

σείληφεν, ὃΚ ἀεπηϊτ, αλὰ σἰὼ μέμησιν ἑχασπέρας ποιδα τ Ὁ ἐκ «ἃ σέχνης πα- 

ραλαβών. Τρία δυΐοηλ ἀναΥ! Ρραῖγὶς ᾿οο[απηατὶο ἢς ἰμοὶρὶς 1614. (0]. γό. 
νετίο : ἤλπιζον ὑὲν.. οἰρισσευσαντος σῷ γεανίσχε, κὶ ῳρὸς μείζονα νω α«ὐάα- 

βάνσος ἀξίαν, ᾧ «πλείονα προῖκα ἃ ἀπορᾶσαν ἀπωιπῆσοι παρϑένον. Ήας 

ἔμπης πυγαυίας ΟὔΥδεϊοη5 ἱπεάϊτ 6 Νδολγιο ἔγασιηεηῖα . 
Ἡ ἐκ βίν χρησαῦῶ πρὸς ἃ ἐναναίον μεπυβολὴ διπλασίαν ἀπεργάζεται δ 

αὐσχυνίω. 

'Ῥᾷον φέρομεν ὑφιςάμενοί σι δεινὸν παρὸ δ αὔτο προσδοκωμένων ποιᾶν, ἢ 
παρ᾽ ὧν ἐδὲν ὑποπαέυνομεν δυσχεῤέε" ἡ γὰρ ἀνέλπις Θ' ἀδυμία,, κἂν μικρὸν 
ἐλατσῦτωι ὁ χατ᾽ ἐλπίδα συμβάσης, δυνασκι πλέον ὃ πεπονθότα λυπῆσω. 

Γύνγαιον ἐνδεῶς πεϑραμμένον, εἰ λάβοιπο πλοσόσης οικίας,, εἰς ἐπλησπτίαν 

πὲ κ' τρυφὴν ἀπειροκάλως ἐκφέρεται, ἈΦ) σὰς ἐκ γόσα ῥᾳίζοντας. ἀκροίσως 

ποῖς σιτίοις χρωμένδε. 

Σῶμα εδὲς, ἄνευ σῆς ἐγπσος αἰρετῆς, ὀλίγον ἀγαπᾶπωι καιρόν. 
Τὸ παρὸν οἰεἰ διώκομεν ἐγαϑὸν ἄνϑρωποι, ἐδὲν ἐκ τότε λογιζόμωνοι φαῦ- 

λον" λαοὶ γορ πωδοποιᾶν ὀὁρεγύμεϑα., σέκνων ἰὶ προσδοκῶντες ἀποβολήν " χαὶ 

πελάγος χαπιπολμῶμεν ἐπισφαλὅς χρὶ γεισνιῶντ Θ' ϑανοίσο,, πλᾶσσον νέμονχες 

μέρθΘ' “ὦ προσδοκίᾳ σὲ κέρδες,, ἥπερ ( τηαῖε ᾿ὰὼ (ρά, ἐΐπερ) αὖ δέε τῆς 
σελευτῆς. 

“Απαν, οἶμαι, χρησσον λυπεᾶ (2) μὲν ὀξαρχῆ: μὴ παρόν" λυπὲ ἢ πλέον 

οἰφαιρεδέν. εἰ γὰρ ἑσπέρας πλυσάνσοις ὁ πένης ὁρῶν, δὶ φέρα ἃ ϑέαν ἀλύπως, 

πολὺ μάλλον ἀλγήσει παλαιᾶς ουτβ μεμνημένος ευδαιμογίας. 
ἼΑσχοπον ἑσέρων κραπᾶγαμ,, μὴ κρατεῖν ἑαυαᾷ. 
Φϑείροσιν ἤδη σεμνοὶ μερακίων, ἐχ ὅσως οἱ παροιγᾶν εἰωϑόσες ) ὅσον τις 

᾿ ΟΣ εἰς ἘΞ θεν τος περ ξλος οι: ἘΞΙΣΞΞΕ 
(τ) Μααυϊίεῆσ ἐχρτεπῖι 1Π04 Ευτὶρὶ ἀϊς ἴῃ εευῦλᾳ ν. 306. 

Ἔν τῷδε γ5 νάυνοσιν αἱ πολ πόλεις) 
“Ὅταν τις ἐσθλὸς νὴ πρόϑυμος ὧν ΩΣ 
Μηδὲν φέρηται ἣῇω γκκιόγων πλέονι 

(2) Ευτίρίἀε5 ἴη Ἡξετίσυϊς ἴατεπιε ν, 1291. 
Κεκλημένῳ δὲ φωτὶ μαχαϑάῳ ποτὲ 
Αἱ μναταξοκαὶ λυσσηρόν “ ᾧ δ᾽ ἀ εἰ κακῶς 
"Ἔστ᾽, ἐδὲν ἀλγθι, συγγενὼς δυστηνίΘ.υ “γ. 



εὐ δὶ ἐκ τ τ αἰ ἄκ ἔχις 
εἰς ἀκοσμίαν ἐκ παλαιᾶς σωφροσύνης μεταβαλών" ὥσχήμονα γὰρ αἀποκχογιαν 
ἐἰγάγποι αὸ πσοιώτῳ σιωαμορτάνεν. 

Ορίζομαι ἄνδρα μὲν ἀφιτον. σὺν ὦ φρονᾶνταί αὶ φαῦλον" ἔπεισα . δέυπε- 

ρον, τὸν ἀἄσοπα μὲν ἐγγούμενον, ἐρυδριώναμῃ Ὦ λέγειν ἢ πράττειν" ὁ ἢ γνώς- 

μ}. μὲν ἀμαρπάνων ᾧ γλώττῃ, καθαρὸς Ὁ ποῖς ἔργοις, τρίτος μοι͵ τέσμκ ται" 
αὴν. δὲ γε διανοίᾳ σὲ κ᾿ λόγοις ἢ σράξεσι πλημμελήσανποε,, αὔπον. ἐδαμβ. 

θηήσομω,. 
“Ἕως κέκτησαι πλᾶτον, κέχσησαι φίλες, συγγενεῖς ( πιαῖς ἴῃ (Οά,: συγ- 

γενγὴς ) ἐπαινέσας" ἂν δ᾽ αὐαλώσας λαϑδυγε» σιωανάλωσας ἅπανπε. 

᾿Ἂρεση σοῖς μὲν ἀπορξσιν ἂν ἀπῇ, παρᾶνω δοχε (ι }" σοῖς ὃ. πανομέ- 

ζοις ( παῖε [π᾿ (οά. 7 παγομένυς ) ᾧ παρᾶσα κανϑάνει: 
Ῥι το. νεσγί, ἐκ συραννοκπόνε,, μελέσης ζ΄. ας Τδοϊατηαῖτο οὐ ἢ: 

Ῥτουβεουῦία ὑερεγίτυῦ ἴπ (οά. Ματγγτεηΐ, [0]. 72. ὄ {εὰ δῃς παθτα.: ΝΝοσ᾽ 
Ἱητερταη. 6 (ἸοάΪϊςε Βερσίο χφόγ. ἔϊς Περγοπθηλὰϑ - . 

Νόμος δ᾽ ἐποχτείγανπε συραννὸν, δ, σι βόχλεται γέρας ἀϊταν. ἀνέβη τις εἰς 

οἰκρόπολιν, ἐγχειρίδιον φέρων ., ὡς οὐαιρήσων σὸν σύραν"ονγ" ἔσυχε ἃ παρών. 

οἰνεῖχεν ἐκεί)α σον πῶδα, μόνον ὄντα. αὸ φύσανπσι" ὁ πατὴρ σὸ συμβον" δεώ- 

σαμεν’, ἡπσπήϑη αὖ΄ πάϑες , ὅσον. ἑαυτὸν ἐποσφαξαι". εὐσόϑεν ὁ χκιαείνγας 

ἃ γέον. δια. δὴ αῷ χυράννῳ σφαγῆς αὕσιος γεγονώς, συχεῖν οξιοὶ δωρεᾶς -. 
ἑτέρα τινὲς αντιλέγογαος, μελετώμεν ἃ αἰπᾶναα ἃ δωρεών.. 

Προϑεωρλα,. ͵ 

Οὐ χείπεσιν. ἄρα σοῖς φικογεικεῖν βελομένοις ἔριδι Θ' ἐφορμαῖ. ἀγιὴρ δκζω πο: 

σοίδα συραννί8 Θ' ἐλώϑερωσας, «ἰὼ ἐκ δὲ γύμων. ἐποκαβᾶν κωλύεσωαι δὼς 
ρεάν " χαϊτοι διχθδεὲεν χκαλλωπίζεν ἔχε. τίῳ εἐἰπτησιν. “Ὁ μων σροωρέ- 

σε.) πὸν συραργον, αὖ Ὁ πράξει, σὴν. ἐκείγα διαφϑεύῤρας γονήν" ὅϑεν 
οἰυσῷ σωελϑέσης ἐρετῆς ὅμα χαὶ πύχης, καὶ μέτρια φρονεῖν καραερεῖ,᾿ εἰ 

γὰρ Περρμκλὴς ὁ Ξανδίαππε,, «ιλὴν ἐποκροόμενΘ' λοιδορίαν. πάντας δια. 
βαδίζωα «σῆς ἐνφημίας (2) πὲς πρόπες,, ἑαυτὸν ἀυασὸς ἐπωγῶγ, «τίς οαἶν᾽ 
ἐγκάχεσειε (3) σέηπο σοῖς ἀυτοῖς ἐγχειρήμασιν «ποχογίαν (4) ἀπωϑεμενῳ 

πειρωμεένίω ἐυσὸν ἃ προσήκεσαν ἀμοιβὴν ζημιῶσαι ; ὅσω ἃ Διημοσϑένης, πὸν 
Ἃπ ρομβηίσε νερικηκῶς.. ἃ πρέπεσαν (5) δωρεῶν, αὃν᾿ σπέφανγον'. ἐκομίζετο. 
ποιεῖ μωὶ ὃν πρᾶγμα ποῖς ἀκέσσιν ἐπάχϑες " φύσα γὸὰρ ἀἄνϑρωποι πρὸς σὸς 
ἑαυσες ἈΝΑ με ἄρτσαες δάκνονσαι" οἰλχαά ασὸ βαρὺ πῦπσο ᾧὶ φορσικον, ἀλύπως 

ὁ δῆμθ᾽ εἰς ἀϑι υμέκε αὐέχετοι " ὅσῳ δ ἑαυπὸν ἧἦσος «ποσεμνύνει, σοσότῳ (δὴ 
ἐποίυξει σῷ δήμῳ σὴν ἀὐφροσυνίω, δεικνὺς (7}» ἐΐξ οἵας ἀυτὸν (8) πόλι» 
τείας εἰς οἵαν μετήγεγκεν. ἔνθα ἢ ἃ ὑπαρχέσης αὖ συράνγῳ μνημονεύσει κα- 

κίας, 

(1) ΕυτιρΙ. 1π΄ Β ετγας]ά, ν. 745. 
Ἔς, δ᾽ ἐν ἔχλχβῳ ἃ 7{δ᾽ ἐκ ὀρϑῶς ἔχον, 
Εὐψυχίας δόκησις" διόμεσσδα Ὶ 
Τὸν ἐυτυχᾶντα πάντ᾽ ἐπίσΊκτϑκι καλῶς, 

(:) Μαῖε ἴῃ Ὁοά. οἱ ημεΐας. 
(3) Μεῖς ἴπ οῷ ἐγκαάλασις γχ. υὧὐ ἰηΐτα ἐγχειρίμιχσε ὅς Διβμιοσϑένης γ Ρῖοὸ ἐγχειρήμασα 

ὡς Δημρμιουϑιέτγης. 
(4) Ἐοττς ἀντιλογίαν, 
(5) 5᾽ς τείείταιϊ ρῖὸ τρ ρεπεσα» γ) 4Φυοά ἵπ (οἵ. 
(6) ἴξε ΤΟσ ΣΎ97.) ὅς ΠΕΙῈ ὅσον.) νεϊΐ ἢ ὅσῳ γοῖρ μάλλοφ. 
ί “ἢ αἷς ἴπ (οά. δεινέε, 
( 8.) 5ῖς τεθτιυ} ρτὸ αὐτὸ, ὅ᾽ μίετ δ: ἐΎΚΕΥ Ρἴο μκετήνεγ δα. 



τ τά κα ἢ πὶ ΒΕ ἂν ἤν 
κίας, “ἢ πονηρίᾳ αὖ πελδυσηήσονπος, αὸν ἀἰτιον αὖ φῦνε κοσμῶν. πείσεχσεωι. ἢ 

τοῖς χεγομένοις ἀσμένως σὲ πλῆϑος, ἥδιτα μὲν ὃν κα) πλείονα ' ἐκείνῳ προ- 
σόνχων ἐκόσεται" ἰὶ γὰρ ὀξαρκᾷ σοῖς ἐδικημένοις σὸς ἀληθεῖς μόνον χκαπηγο- 

οίας ἐκᾶσω ἐἥδ᾽ δυσμενῶν. ὅδεν εἰ κ» “ευδεῖς ποὺς κατ᾿ ἐκείνων ἐσμὲν φζιβο- 
λας, ἐδὲ πόσων. χωρὶς δογῆς , ἐκροώμεϑα. ἵνα (1) μιὴ δὴ σύχης ἔργον 

επλῶς ὁ αῷ χυράνγε, δόξειε. ϑώνασος, ἀχκὸὰ πὸ πωιδὸς ἡ σφαγὴ γομίζοιτο πρό- 

φάσις, παντοδαποῖς παραφἥσομεν τρόποις ἐκ ὃ περὶ τᾶτον φιλοςοργίας ἀβίω- 

σον ἐκείγω γεγονόπα ἃ βίον, περιοίπαονπες σῷ πωιδὲ σῷ σε ἄλλα δι᾿ ὧν μά- 

λισα “Ἔκνοις δλνγοῦσι γονεῖς, ἃ σὴν. ἐκμάζεσαν ἡλικίαν. ἐπίϑανον γὸρ πῶ- 

δίον βραχυ σπεϑνηκὸς, ὅσω πατέρ λυπεῖν. ὅσον ἐφέλκεοϑο πρὸς ἰδίων σφαγήν. 
Η μελέα. 

᾿Απεΐίληφεν ἔν ποιᾶσα βεβαίαν κα πόλις ἐλευϑερίαν, ἐδιὲ κληρονόμον (2) ὑφο- 

ρῶμεΐη τυρωΐνε" ἢ μία πρᾶξι: δύο (3) ποιόπες ὑμῖν καϑᾶλχε δεαπόσας, ξίφει 

(οὐ, πὲ συράννα: μειρίκιον (4), ἐυτὲν. δὲ, τὴ σφαγῇ αὖ πωδόςς ὅσῳ ποίγω» 

“τεϑνᾶνομ. δεινοσερον» πικροῖς βάσώνε προηγαμοΐης,, ἢ χωρ'ς ὁδυγής αᾷαο πώ- 
δέν, ποσότῳ. ᾿χαχλεπώτέραν. οἐὐαρ, περιέδησα πίω σεχευχίω, φόνῳ παιδὸς βα- 

σανίσας (5). 
Ἑκατέρα (6) με ἂν. τυραννὶς αὶ μέτρολον ἣν αὐ πόλει φόρτιον “ ποσότζῳ ὃ 

αὖ πεκόνχος ἐφίετο χείρων ὁ πος, ὅσον ὁ μοι πατρός ὑπῆρχε δημοτικᾶ,, ο 

ὥ. απέρμα καϑεισήκε αυραΐνδ. ἐν δὲ πογηρὰ φύσις, ἄγόν δυναςτδ πατρος, 

εἰπειργάσαωπο πυρούνγον, απί τἂν: ἔδρασε, πατρικίω προσλαβᾶσα πλεονεξίαν ; καὶ 

σ΄ γε σφῦδρα δεινὸν , ὅτι ᾧ δικαίως ἡμῶν ὁ ποὺς ἡγεῖσο κραπεὶν. δια δὴ 
κτῆμα, πατρῷον, τίω, εξέαν. σ“ἀραλαβών. ὅταν Ὁ συγγνώμίω τις ἔχειν ὀΐεται 
“ὃ ἀδικίας, ἐνίατσον χίγεσοι σοῖς ἀδικομέγοις κακὸν, μεταμελείας εἰν ῃρηεέ- 

χη. δυοῖν ἄρα πῇ πόλει: δεινῶν. σὺ μέγα μὲν, ὑπ᾽ ἐμξ καταλέλυτω.., σα 
ἀυθβαυεα: δι᾿: κδῆμϑ' ἑπνονο τὸ 

Εν μὲν ὃν ἄμοιρος ἔτι ΤῊΣ ἐσαὶγ ὁ διαβάλχων τίω αίτησιν., οἰκοχῶως 

ἐκ ἃ ἀπειρίας. ἡγᾶσοι κῦφον ἐπύχημα πάιδων. ἀποβολήν " εἰ ἢ φσυγχάνωΐ 
πατὴρ. ὅτω χογίζετωλ ᾧ φρονεῖ, παραβαίνει φύσεως: νόμον, ὃν ἐφύλαξε μένος 
ὁ συύραινθ'., ἐδὲ ζῃν ἄγευ σῷ πωιδὸς καραεβίΐ σας ,. πολλοῖς ἄφορμαις εἰς ποσῦτο 
φυγοίας ἐλϑῶν.. 

Λέχεται γὰρ νέος γῆμων, πσπλᾶσσον ἢ χρόνον ἄπαις ὑποόρχεν" ὁ ὃ, κυός- 
δσὴβ ἀνηὸ δ᾽ γυλολκος, (δεδοικέναι “αὶ καὶ φυχκάστειν" σφαλερὸν γὼρ κύπσα γχυ- 

127.) 1) βραχυσάσης εἰς κίγδυγον διεομέγη προφάσεως. ἐπεθύμεα ὦ δένεσοι» «ε ἃ 

'φεκῦσαν δὲν. ἥν. ὃν ἐκ ἐπεικόπως περιπόϑηπον αἰυαῷ πὸ (7) πωδίον ... εἰς 
ἄῤῥεν, ὡς μόνον γ ὡς παρ᾽ ἐλπίδα σεχϑέν" ὡς δευσέρας γονῆς ὁδαμῶς ἐσο- 

βμιόνυηέ,,  ἤδιν" ὃ παιδοποιίας, ἀξιάναιί τὰς ὅρες" ὡς σὴν πατρῴαν κεκτημένον ὑδέαν" 
“φιγκεῖ δὲ ἄρα! καὶ αϑαο δ δ᾽ γονέων. ἐρεϑίζειν πὴν ἔννοιαν. ἐπρεφεσο "«οίνω ἐπὶ 

"ὐάδοχη ὦ ἀρχῆς» χαλ συραννεῖν ἘΠῚ μιερὸν ἐδιδάσκεπο. ἤδη σειμοωροίκιον: ἣν, 

εἷυ- 

(.1}.δὲς τοίείταϊ ριο ἔνα κξὲν δῆ. 
(2) Μᾳῖς ἴῃ σοᾶ, κλησονόμεης. 
᾿( 4); ἌΛΑΙΑ τε (οὐ. διὰὶ , ριο. δύο. 
(4) Ἰμερε τὸ τὸ τυῤοίννα φπράκιον. ᾿ 
(:) Μᾷᾳῖὶς ἴῃ (οά. βισανίας. 
(4) οτιε ἑκατέρα. 
δ 7) Νίφϊ]ε ἴθ (οά, τῷ σαιδεὴν.. 



ζὰ Ὁ. τὰ ΑἹ' Ἡ πὶ ΒΚΑΣ 
οἰὐσοὸ πὸ πῆς ἡλικίας ἄγον σὸ ἄνϑος, ὅχε γονδῦσιν αὐιαρώσατον θαύασος πώδωνς, 

Δυο διὴ χυράνγων. πα μὲν ὑπάρχοντος, πῷ δὲ γινομένα, οἱ μὲν ἄλοι πα»- 

πες ἐκετλίαζονγ μόγον, ἐδὲ σᾶσσ πράππονπες αδεῶς ἐγὼ ἢ μεθ᾽ ἡμέραν μὲν 

κασίλυσιν ἐμελέτων. φύχσωρ ἢ τάντίω ὠνεροπόλεν. ὁπλίσας ὃν «ἰὼ ψυχὴν 
δυμοσιχοῖς λογισμοῖς, ἐνγέβίω ἐπὲ σὴ τῆς διωασσείας χωρίον, ὅσον ἣν ἀπο. 
χρύ!ωι, ξιφίδιον φέρων ἃ αὖ «προσώπῳ συσχιώσας σὴν γνωμία, ᾧ σαὡς ἐκείν ε 
δορυφόρος καραδοκήσας ἐσέρωσε πὸ σὴν διάγοιαν Ἐχονακς, ὅὁδαμδ σὴν ϑήραν 
(1) ἑώρων, κύκλῳ περιάγων «αὐ βλέμμα. εἶπε καφανοήσας. σὸν νέον, πολα- 

χόϑεν οργῆς ἐνεπλήσδην, διυασαᾷ ϑδεασάμεν Θ' πώδα,, ᾧ «ροσφερῆ ἃ δ. ιν 

ἐκάγῳ" κ' αὖτον εὐ ἀκροπόλει, χωρίῳ (2) συρωνγικῳῷ " εὖ οἷς ἃ ἐδικόμεθα 
σόποις, εὐ πότοις πλέον ἐμύγασθω πὸς ἀδικήσανσας ορεγόμεϑα . ἐγένετο δέ 

μοι προσϑύκη δυμβ., χαὶ αὖ πυράννα διομαρπεῖν. : 
Τοσάυσεις ἐγω κιγηδεὶς ἀφορμεῶς, καρίαν ἐπιφέρω πληγήν. ἐκ ἤνεγκα σσ-᾿ 

σάντης ἡδονῆς ἀνήχκοον ἐάσαι ἃ πόλιν" ἔασευδόν πε μηνύσαι απὸ πεπραγμένον, 

μή με φϑάσας «αἰ ἕτερθΘ', ὀἀφράνμῃ τῷ πλήϑει σὸς οἐκούς " ὁ γάρ σι μέγα 

Ὡρόξας, ἃ δίων ἐπείγετωι (3) «Ὡρῶσος κηρύττειν. ἐνδιραγαδίαν» εἷς ἂν δι- 
σπλὴν κομίσαι χάριν, τίω «ε δῥ χαπορδωμένων., τήν σε δ ἐναγγελίων «. 

Καπιβος ποίναυ, ἐμήνυσα αὖ πραχϑὲν, δεικγύων ἅμα «ὃ ξίφος αἵματος 

γέμον δικαίε (4). εἶτα «ρὸς ἃ δέυχτερον ἀϑλον ἐυπρεπιζόμίω" ἐ γὰρ ἀνάλωσεν 
ὅλον μοι σὸν δυμὲν ιἱ αὰ μειρακίε σφαγῇ. ἤλπιζον ὃν πξαο πϑιίσειν σὸν σύ- 
βάνγον,), ὅπερ ἔφη ποιύσας᾽ ἐκέκριτο δὲ μοι κὶ αὖὗστο (5})» ἐΐὶ ( περιόγπα 

κασελή οι, καείνειν. ῃ 
κεν ἐνδὺς κἡὶ φήμη πολὴ βοῶσα αὖ φὩροσδοχωμενον., ἃ παάναα διηγομένη, 

ὡς ἱ μὲν σεκᾶσα σὸν γέον, κοππομένη ποὶς παρειοὶς, “ἐπὶ γῆς καϑημένη ,, καὶ 
αὐ πωδὸς σὺ σῶμα περιχυϑεισα, «πὸ γωωκῶν ἅμα Ὁ μητέρων ἐφϑέγγετο “ 
“ς β'χέσι σὲ, λέγασα,, φέκνον͵, συμωροῖϊσνπσα αῷ φύσαντι., κέφι ϑεραπέυονηκ 

σὴν σεχᾶσαν, ἐκέτι. δορυφορέμενον δίιομωι. ὠμίω σοὶ δᾷδα γαμήλιον ἅπαειν" 

ὥμηνγ σοὶ δ᾽ ὑμέναμον ἀδειν. .. ὅπως ὑπὸ αὦ παϑὲς, ὡς φ«ρὸς ἔτι ζῶνσα διεα 
λέγετο ἃ ὑἱιόν" σοιᾶπον γὰρ μαλιφα πεφύκασιν αἱ γιωωκες" ἀσϑενείᾳ τε 
γνώμης, ᾧ πένϑεος ἀφορήτοις οδύγαις, δια Ὡρὸς αἰσδανομένες καλῦσι πὸς πε- 
Ὡγεῶσας, οἷς αἰχκδογτας δὴδ᾽ χεγομένων, ὡς αἀποκρίνεσδϑωι μέλλοντσας. 

Ἐν χέσχοις μὲν ἦν ἡ αῷ πυράννε μήσηρ' Φδ ὃ δορυφόρων, οἱ μωὶ, δέα 
σὰ κρασῦνσος, φέυγονσες ἤὥχονασσ" οἱ ἢ περιειστήκεσαν ἐῤῥιμμένγον σὸν νεα- 
γίσκον, ἐκπεπληγμένοι σε χαὶ δακρύονσες. πολὴ δὲ πότοις γεγονεν ἔρις πῷ 

τίγα δέοι μηνύσαι αὖ πεωραγμέγον͵, ὀκνᾶγσος ἑκάσαν, ταὶ δεδιόσι Θ' σοσῶτογ 
αγγελιαι σῷ δεσποτ, χαχόν- 

νὸς δ᾽ ἂν ἔξανσος, μόλις ἤκασε πικρὸν ὁ πατὴρ ἀγγελίαν, ὑιὸν ἐσ- 
φαγμέγογ" μάλλον ἢ, πρὸ «ἁἅ ἐκοῆς, εἷς οἱ πέσε ἀὐτῷ συμπαρόνχες, οἰπήγγει- 
λα», ἔσι σῇ ϑεραάπονχος φὩροσιόγη Θ΄, “ἐ ὃ πῶς ἔπαϑέ τι δεινὸν, ,. ἐνεβόη- 

σε.- 
-- -σ““αὶ 

(1) Ρεα ἀαπὶ 4υδπὶ γεπαπάο {εᾳυςδαίαγ, (οἸΠ|σοῖ τγγάππαπι., Ἐοτῖς 4υἷ5 ζοπ)οῖας ϑυῆραν» 
ῬοτίαπΊ συ ᾽ς] 1π 41ὸ ἤαθαῖ τΥγαππιβ, 
(2) ἔοτις «υἱ8 ἢας) χωρίῳ τυρανγικῷγ υὐ ροίϑαπι τὸ αἰκροπόλει ἀείεπάα δεπίεδις : {εᾷ 

Γετηεη 4 οτεάο. : 
(3) Μεῖε ἴπ (οά. ἐπήγηται. 
(.4}) Δικαΐ 5.) 1χ{τς- ἐθωὰ (απφυΐϊηΐε, 
{ .}) Βοιῖς τῦτον. 



ΠΙΑΤΆΑΊΙΒ Α. Ἔ 
σεν. ὑπὸ γὰρ ἐμέτρει φιλοσχοργίας-. ὡς ἔοικεν, αἰεὶ αὸ λογισμῷ περιφέρων 
σὸν παῖδα. κατηφῆ «ὃν οἰχετίω ἰδὼν, ἐστοχάσατο. ἔπειτα δέαν εἶδε χα- 

χεπωσέραν ὧν σε ἤκοσεν, ὧν .ε διεγδήϑη" ὀφϑαλμοὶ γοὸρ ὅσον πιϑαγώπεροι, 

ποσᾶτον αϑιαρώσεροι σοῖς ἀτυχᾶσιν. 

Ἐμίσησεν ὃν ἃ σπυραννίδα, δὲ ἣν γέγονεν ἀπαιε ὶ γὰρ ἣν ἑσέρε πατήρ" 
χαὶ δίκίω ἀυπὸς ἑαυτῷ, ϑαάνατον ὥρισεν, ἐγησάμενΘ' αῷ πωδὲ φταυφίω ὀφεί- 

λην, ὑπὲρ σα φύσαντος ἐσφαγμένῳ. σιωωέωραξε Ὦ «ρὸς ἃ «ύλμαν ἀυπσῷ πάϑη 

δυο" «υχῆς ἀθυμία, κῷ δέος, ὀδυρομένῳ πὲ σὸν ὑἱιὸν, Ὁ τίω ἐμίῳ εὐκέ- 
σως φροϑυμίαν ἐυλαβεμένῳ. ἐι γὰρ πρὶν κατορϑῶσαῤ τι, τοσᾶσον ἐτόλμων, 
σί ἂν ἐποίησα, αὖ ϑαρῥᾶν ἐκ ἃ πείρας λαβῶν 

᾿Αλλὸ δύο πυράννων λαμπρῶς ὅτω καϑηρημένων.. ἐύρησαα ἃ σπρίτος, ὡς 
ξοικε, διασπρέφων τὲς νόμος" ““ ἐμοὶ γὰρ, φησὶν, οἱ νύμος συμφϑέγγετω, 

δωρεὼν ἀπονέμων σῷ κτείναντι σύραννον. .γ) ὅκ ὥμην ἐκ Δ νόμων σὲ μά- 
χεσϑαι σῷ σεσωκότι πὲς γόμας. σοιγαρῶν » ἐἰ ποδὲν λάβοιεν ὅσοι φωνὴν, 
φαῖς» ἄν σοι δικώώως ποιαῦσ χασιβοῶνσει" ““ἀἄνϑρωπε, μόλις γεγόναμεν κύα 

ολφι " μόλις ἥκομεν δεῦρο, φυγάδες πάλαι γεγενημένοι " ἡποϑδμεν δῆμον 
ἐδᾶν" ὠρογόμεϑα τι «ροσπσάξοι πάλιν ᾧ πεῖσαι. δδὲ αὐ πρῶτον ἡμῶν ανγά- 

σρεπε (1) ἐπίταγμα, καὶ δέξαι φιλονεικεῖςγ οἰχαρίσσυς αῷ καϑελόντι σὲς 
ἐπανασίαντας ἡμῖν. 9» 

Ταυτν ἐγὼ τοῖς γοίμοις ἔχρησα τιὶν φωνήν. «αἱ ἕν ϑρασύνῃ ἈΠ αὗ δεδωκο- 
σος σοὶ πίω ἐξεσίαν «αἰ λέγειν ; ὅτε «ἡ ἐνεργεσίας στὸ μέγεδος αἰσχωωϑεὶς, ὅφψε 

σὸς τόμος ὠδέμενΘ', ὅτε αῷ δήμε σὸν πρόπον ἐρυϑριάσας, ἐμείβεσδϑαι σὸς 

ἐυποιῶναιις ἐἰδόσος, ὅτε σὺ πᾶσι γνώριμον εὐνοῶν (2), αἷς οὐ ἐυτυχήμασιν ἄν - 
ϑρωποι φιλόδωροί σε ᾧ: «ρὸς αἴτησιν δικολωώςεροι (3) γίνονται" χαὶ πολὺ μᾶλ- 
λον, ὅταν ἔυλογα «ὁ (4) ἃ αἰπύσεως . αὐτῶν ἐδὲν ἐλογίσω" μᾶλλον ὃ λο- 
γισάμενθ', οὐαιδιῶς ὑπερεῖδες. 

Βέλα δίκαιος μοι γενέσϑοι κριαῦεγ μὴ “ἡ συμβὰν ἐδξέκσιζε μόνον.) ἃ, ὅθεν 

ἐγένετο, «Ὡρόφασιν κρύπαων " μηδὲ Δ'δ᾽ φύντων (5) μνημόνώε, παραδέχων κὃ 

σσέρμα᾽ μηδὲ οὐ δίκαιον ἐΐπῃς,, πὸν δικαςἰὼ σιωπῶν. ἐγὼ μὲν ἐκείνῳ ζη- 
μίαν ἐ{φηφισάμίῳ σὸν ϑάνατον " ὁ δὲ διηκογησέμε ἢ ψήφῳ, δήμιος οἱυσὸὺς 

ἑαυτ γεγονώς... 

Καΐμοι (6) δοχῷῶ τίω Δίκίω ἐυφίω απο βραβεῦσαι σὺ »εῆμα" πολὲς γοὶρ 

ἐκεῖνος ἀκρίτως διαφϑείρας δ πολισῶν, ἐπειδὴ χίων πάσχειν ἐλάσσω ἔμελκ- 

λὸν ὧν διεωράξατο, μιᾶς ἐντὸς, αὐτὶ πολῶν,, «ψυχῆς ζυμιόμενος, ἕτερον ἀυ- 
ἂρ σωφρονγισμὸν δὲ ἐμὲ, «ἢ πωδὸς ὀξεῦρε σίω σελά σύν. 

Ελ με ἂν μονον͵, ἢ «ρῶτον , ἀνεῖλον δ σύραννον, οπῆλϑεν ἂν ϑέαμα 
λυπηρὸν, δ σῷ παιδὺς ϑάνατον,, ἐκφυγῶν" εἰ ὃ ἀμφοσέρωγν αἀὐυπόχειρ ἐνγενο- 
μίω ἐγὼ, σαἢ γεανίσκε με ὡὩρῶτον, εἶτα αὖ φύσαντος, πτίὡ μοωὴ ελεεινίαὶ αὶ 
διέφυγε ϑέαν, ἀἐλοτρίᾳ Ὦ χερὶ περιπίπτων (7)}» ὁμοίαν ἐκέρδαινε πίω 

λόυ- 
πο οἱ λου.--... -- «-.-΄-....-.. ὀοἜ..- « ... 

(1) Πυῖς ἴῃ (οάἄ, ἐνατρεέπεῖς . 
{ 2)Μ αἷε ἵπ (οὰ. ἐν ηῶν.. 

(3) Μ:416 τῇ (οὐ. ἐὐκολότεροι ν 
(4}) Ππ τὰς αποά 4π|ς ὁ αἰτήσεως ε (οάϊςε τϑἷς Ἔχοί ἀετϑν, ςΘ Μαξδιΐο γενοσᾶν!, 
(:) 51: Τῦευν  ἤεπες ἀ- οοτοσα: τὸ σπέρμα παρασχὼν, ἔτος ΤῊ φυγτῶν κακὸν οἰ τιϑς, 
(6) 5᾽ς τοις; ρτο καΐ σοι δοκῶ, αυοὰ ἃ Οοάιςε. 
(7) Μαὶς ἴῃ (οί, περιπέπτουγ υἱ ἰπῖτα δυσσεβὴ)ς » μίο δυσσεβές. 



τό ΓΑ ΕΥΒ.Α: 
χόσίω οἵ. ἔδρασε φύγοις, ἔδει Ὁ ἄρα ἢ αἢ δία αὐ πέρας ἀνοσίως ἀνα .πεὲ 

τολμῆσϑαι, ὅπως ἐν ἀυπὸ σῷ δίκαια πόσχεν, ἄδικα δρίσαε, μηδὲ ἃ ὑπὲρ 
αἧς αὐασὰ σωπηρίας νόμον φυλάσσων" τὺ γὰρ ἐξάγειν αὐτὸν, δυοδεβὲς εἶν γο- 

μίζξεσω. ; : 
Οὕτως ἐγω φημι τρυτανεῦσω τίὠ Δίικίω πρὸς ἔλεγχον ἐναργὴ αἣς ἐκεῖνα 

κακίας, ᾧ παντελὴ καϑαέρεσιν (τ) σης ἀρχῆς" σκοπεῖπε γάρ" σὰ πυρᾶννεα 
Με αεδνεῶσχος. “Ὁ μειρόέκιον ἑαυσὸν ἐκ ἣν εἰκὸς οποχαεῖναι, μακρὲ μεὺ αἴ νεο- 

αγαι! βίας προσδοκωμένα, ᾧἃ φιλοψυχεῖν ἐναεῦϑεν παρασκό ἐζοναος (2), ἃ ἅμα 
δ σπάδων, ὡς «πὶ πολὰς μιηὴὶ τοσαύτην νεμόνπων σοῖς αὐζπσεοσιν εὐγοιαν: ὅσιυς 
ουσοὶ παρ᾿ ἐκείγων μεπέχοσιν. ἦν δ᾽ ἂν ὅτως ὑμῖν" σὲ ὃ ἐλδϑεοίας ἐπισφα- 
λῆ, μή πω προβῥιζον αἧς συρανγίδος ἐκκεκομμένης" ανορημένα ἢ αὖ παδὸς, 

δ ῥύδιον ἣν δ πασπέρα φέραν, ἐδὲ μιᾶς αὐαρῷ φωνομένης ἔπι παραμυϑέας ἡ 
ξσερον αε μὴ κεχκαρμένῳ. ἃ πωραδραμόνγα δ᾽ γόνιμον ἡκικίαν." ᾿ 

Η΄ με ἐν Δέκη ποιαύχίω ἔσιξεν αὐυσῶ «μωρίαν. ἐσλύρον Ὁ δ ἐκείνης σκοα 
σὸν διάφοροι λύπαι. περλὶ-ἀμεναΐ τε δ ἄνδρα ἢ πρὸς φόνον ᾿αἰϑέσαι " ἡ μοὶ 

ὑποδεικγύεσα (3) τὸς πεχδαῶναις (4 εἰς δῆμον, ἐπεγγεκῶνσαις αὐτὸ σοῖς 
καποῖς" καὶ Ὃ, σὠράττθσα φύβῳ αἷς ἐμῆς δεξιῶς" ἑσέρα;: διεξιῶσωα σίω σὰ γήτ 

ρῶς ἐσδένειαν" ἄλλη, σὸς ἐποδράντας (5) ἣ ἐρχομένων" ἀλη. τὲς μακα- 
Θίζονσας σίω ἐκείγων φυγήν. ᾿ 

ΕἾτι σδίνω ἡμῖν νόμος ἐρχιᾶρε, δ᾽ αἴσιον ἐδιίκα σφαγῆς σίω ἀυσίω ἐποωι- 
σῶν αὸ διράσαναι δίχίω. ἐχόεις στ νόμο; σοι δααχέγετοαι " “πὲς αὐαίας « φῆ 
σι, φόνων ἀδίκων ὁμοίως κολάζω τοῖς εἰργασμένοιξ .., ἐκὲν ἃ φόγα δικαία 

δ᾽ «ἰπον ὅμοίως αμῷᾷ πὸ δεδρακύπα" ἃ γῶρ δὴ" συἱ μω κακίων ὁέονσαι. ὃ ἂν. 

σώφρονι ζειν οἷ γόμοιγ ἀμισϑον Ὁ περιορῶσι αίω αἰρεπόν. ὅσης γοὶρ!. ἄξιοι δι΄ 

κης οἱ πονηρίαν νῷ μεαόνπες, πχοσαυσης, οὗμω. «μῆς ,᾽ συ τίω εἰναικείμο»ο } 

οἰρεσ ἡ ἡσκχημένοι " κἂν πλείονος εἰπῆς, ὀρϑῶς ἐρῶσε δικεζειν «" σῆς χορ “φιΐα 

σέως ἑτοιμόπερον πρὸς πὶ χείρω καϑελκομένης γ' τοῖς μεὶ ὡμῳραώγοσι γιγέτοι 

τῦτο συγγνώμη, μεέξων (6) ὃ ποῖς ἀγαϑδοῖς ἀφημία. ἃ πμωρία με ἐλατ-α 

τεμένη, φιλανϑρωπιίας ἐύκχλειαν ἤνεγκεν" ομοιβῃ ὃ συφτελομένη,, «(ὅγον οἰχασ 
ριτι ας: ' δαὶ ἢ δὴ 

Φέρε δ, ἃ σῦτο σκεψὠμεϑα" ἐἰ ας ἐκ γέννας ἐκείνῳ προσήκων! διεδ ἐξασο, 
ὦ ἀρχίω, ἐκ ἂν ὑπὸ σύκα διίκίω ἔφόνγον φόνε; ἐδεὶς ἐνπερε. μὴ ποίγω «ἃ 

σελδυπὴς οἐποςέρει μὲ Τίω αἰαίων. ἡ, πρὸς δεῶν. εἰ μεν σῷ συραγζῳ προσήα 
κωνσις ἔχϑιγεν., οαἰγελον ἐκεῖνον" εἰ ἢ οἱ δῆμος ἐκκλησιάξζαι,, αὃ᾽ γεγονὸς εἰκέα 
μοι πέωρακπσαι" ἀηδὲς μάλα (ᾧὶ γελοῖον. 

Οὐ σλίγωω. μόνον ἐκ πἧς αῷ ποδὸς σελῴαῆς ἐμοὶ λογιτέον σία: σὲ κραπῶν- 
τος ἀνοίδεσιν, ἀλὲ ἢ βδόπον ἕσπερον, φονέκ μὲ καλᾶσιν οἱ γόμοι. φονέα γοὶρ 
ἐκᾶνον καλῦσι, σὸν ἀποκτείγανπο πῇ φροομρέσει. ᾧ ἃ χᾶρα Ὡρὸς φόνον ὅπλί- 

σαν {τί 9 

(τ) Καϑαίρεσινγ. Με ἴη Οοά. καϑέρβεσιν. 
(:) Μεῖς ἰπ σά. παρασκούαΐζοντες. τευ δ Ὁ Ὁ ΒΓΟΝ 
(3) Μαᾳῖς ἴπ Τοΐ. ἐποδεικνέισσα. ὅ ῃ 
(4) Ἐοτιβθ τὸς τελόντας . ὧν ἰάειι ἴῃ Οτατιίοι. ἔαηεδτ, ἴῃ Ῥτοςορί υἷλν Ῥ. 8ὃς:. Τ, νεῖσι 

ΒΙΡΠοΙπες, τας, Βαδτίς, εἰς δῆλοον τελῶν, ὃς 1014. Ρ,, 864. ἱπ Οτατίοπ, ἱπ' ϑυξρηυμ ἀυ- 
ΤΠ: ΠῚ, εἰς ἐδιώπος τελῶν. : 

(5) Μαὶς ἴῃ (οἀ. εὐποδράνττις. 
(4) ΠΙυὰ δὲ) 4 ῬΟΙΈ μεείζων ἐχοί ἀογατ» το γοςαγί,. 



συνσα, κὰν ἀὸ ἔργον ἀπῇ" ἐ γὰρ οὐ ωράξεις, αἱ γνῶμω Ἢ μᾶλον σὺς ἐχ δὲ 

πραγμάτων πϑιδσιν ἐπωνυμίας" οἷον, ὁ δένα δ' πλησίον οἰγελεν,. ἐ απο βε- 

βυλώμένος " ὅσος ανδιρορόγε «ροσηγορίαν ἐκκλίνει. ἕσερος ἄλῳ (1), αὔτο 
μελεῦσας , διήμαρτεν " ἐνέχετω, αῷ Ὡροσρήμασι. ὁ γὰρ ἂν οἷς ἂν ἐγὼ σε- 
ϑναῤίω.,, σαύσῃ ποιεῖν ἐγχειρῶν, ὅσος εἰγᾶλεν ἐμὲ, χν ἡ σύόλμα πείραν μὴ 

(2) λάβῳ. 
Βέλομαι δὴ ᾧ διὸ πλαόγων παραδεαγμάτων τϑαόσοι παρωαςῆσω σαφῶς, οἷς 

τὸ κρατᾶνσος σὸν φόγον ἡμῖν ἐπιγράφεοδοι χοΐ. εἰ μεμῃνόᾳῳ,, ᾧ φρὸς ἐδίαν 

ἐποιγομένῳ πληγίω, ξίφος ἐπιδώσω φέρων. ἐγὼ σὸν δένατον ἐΐργασμω, " εἰ 

φιλοχρήμασον ἄνδρα, χωρὶς εἰργυρίε πολᾷὲ ζίῶ ἰἰὶ δωμάμενον, ὅχον συλήσω ἢ 
πλῆσον, αὐτίω ἐσεσύκησα τίῶ φυχήν" ἐκὲν ᾧ φιλόςοργον ἀγᾶλον παπέρα, 
παιδὸς, ὃ μὴ φέρη σίω σελότίω, ἐποςερήσας. 

Καὶ σίμοι δὰ παραδειγμάτων ἑπέρων ; Δ) πολιπῶν ὦλος ἀλοαι πεπογϑὼς 

ὑπ᾿ ἐκείγυ δεινὸν, ὁ μοιλ᾽᾿ γενόμενος ἄπαις 7). δ ἢ ςερηϑεὶς ἀδελφῶν, ἕσερος γύ- 
γαιον αἀφωρεϑεὶς ἐνωρεπὲς,, πίω ἐκ Ὡς ἐπιβυλὴς ἐδυμίαν αὶ φέρονσες͵, σφᾶς 

εἰυσὲς διεχρήσαντο. αἷς δν ὁ σίω πρόφασιν δεδωκώς; ὁ χακοπραγίας πεθιβα- 
λων βιῶναι μὴ συγχωρόσας (3). 

Οὕτω; ἡμέπερον ἔργον δ'α συράώνγων οἱ φύγοι" κἂν ἀμφοηπέρες μὴ δίδως, 
εἰρχε μοι πρὸς δωρεὰν ὁ νέος ἀπολωλῶώς. σαἧς γοὶρ αὐαῆς ἄξιος ἐμοιβῆς αἰ δχζ- 
φϑείραναι σύρανγον, ὁ μέλονσα γίγνεσθαι , χαείνγας " εἰ ὃ δᾷ μὴ σοβαρωσε- 

ρὸν λέγαν, μείζων πόσο πρόσκειται μισϑδός " ἐπεὶ χὰὼ σποῖς ᾿Ασκληπιάδ'αῖς 

(4) μέξων ὀφείκετωι χαάφθις ἐπερχομένίω ἀναςέλοσι νόσον, ἢ παραπίπτε- 
σαν (5) ἐασαμένοις " τῷ γὰρ ἐπηλάχϑαι κακᾷ, τὸ μιὶ παϑαν αἱρεσώπερον.. 

Αὐγέκο.[α τοΐίγω ἐπιᾶσαν νόσον “ἢ πύλει, ΜΨακροιέραν,, οἴμω,, πῆς προλα- 

βέσης᾽ μακροσέρα γὸρ ἐχπίζετωι πυραγννὶς, πες ἔφηβος, μᾶλον ἢ πατὴρ ἤδυ 
γεγηρακῶς,, αὖς νεόπχγτος πλείονα δωυαμέγης βίον αἀρκέσαι. δελεία ἢ πᾶσα 

(6), χαλεπὸν με ἑκάτῳ" πικρόπερον ἢ πῷ συὴὸ ἐλώϑερίᾳα τραφέναι" δυσκο- 
λωσασον ὃ “ἢ βαρ κεκτημένῳ δεασότίω.. ἂν Ὁ ᾧῷ πρόσηβος ἢ, πᾶτο αῇ 

ϑήσομεν ἀδικίας (7) 
ἘΠῚ ἢ χυραρνον μὴ καλῶν αδισῖς, σὲν πω σᾶτο γενόμενον, ἐπιλέλησοι ἥ 

ἄραι λεχϑένπον ) εὐ) οἷς αὖ προωρέσεις ἐδάκνωτο , «ἰς ἐκ Δ πραγμάτων 
Το. 1]. Η “τοι - 

-------- τ απτοτ πο τ’ --«----... .-.-τ--------.- -.-... 

(τ ἔοτις ἀλλε, Το ]Πσεῖ ἄλλ διγμαρ τὲ.» π'ἢ τείεγδιυν δά μελετήσας. 
(1) Αἀ πιαιρίσειυ. Πυ)αΐςε Ἰοοὶ Ἰερίτυγ ἴῃ 'Ῥοδωγιᾷᾷ ἴοἷ, τ82. νεῖ, Δᾳμοσϑιενε., {οἰΠἸῦες 

Δημοσϑιενικὸν» Γεπιοπιία ς Γλεπιοίξμεης ἱπηϊτ διίοπος ἐΧριςα , πεπὶρς ε τοτῖ ΡΠ] ρρίς : ὅ 
ὙκΡ οἷς ἂν ἐγὼ φϑαρείθμ, ταῦτα πράττων, ἢ κκτασκάκζουδιος., ἀτος ἐμοὶ πεολεμέξι 
κἂν μή πὸ βαλλη, μηδὲ τοξεύη. οἷς ἴῃ. εαἄςεπι “Ῥοδωνιἃ [ο]. 81. Ὑετί. ἴπ Παῦς Γι 104π|1 ὕεπ- 
τεβείατη εχοογρίβηι ἐκ τῆς μελέτης ἐν ὕἤ τις, τὸ νόύμΨ μὴ διδόντος. ὅμως ἐπὶ λυσιτελείᾳ 
δημηγορήσας γ ξιτάγ τινὸς κατηγορήσαντος, ὠπολογεῖται γ φᾷ ἔς ἴς Πάρεῖ,) οἷ γοὶρ οἷς ὃ 
νόμος εἐσέλοι, τοῖς φργοις ὑπήριτῶν, ἔτος ἐκρλβὼς Ἵ σκοποντὰ γομοϑέτε φυλάττει, χαν 
μιὴ συμφωνξὶν δικοίη τοῖς πράγμασιν γ ἴπ δῆς ἰπάυ8πὶ (ξπτοητῖάπὶ ἃ πλ ΓΕ ὶπε πὶ νι ἄς 15 » 
οδἵρᾳ κατ᾿ ζηλιεν Διμησϑενιχόν. 

(3) Μαὶε ἴπ (οά. συγχωρέσαϊς. 
(4) δὶς {παρε γοσᾶι Μεάϊεςοβ ροίξ Βυτὶριἀεπὶ ἴπ ΑἸἹςεἤϊ ἃ. ν. 970. ὅς ΠῚ ρδῆτηι. 
7) 5᾽ς εὐϊάϊ ε Μαρσαδιῖο., ρῖὸ χαρήκεσαν ᾿ασιλένοις 7 ἄυοά ἴῃ (οἀ. Ἀερ. δὶς ἱπέγα γεἊ 

Ἀταϊ αἱρετώτερον, ρτο κί ετώτερον,, ὃς μακροτέγαν, οἰ μκι, ρΡῖὸ μακροτέφεν οἱ μοις, 
(6) 51ς τοπίτωϊ ριὸ δυλεῖᾳ δὲ πᾶ δι γ ΑΌὶ ργογίωξ ᾿λμε1ε σᾶ σι 7 τυ ἰεφθδϊυν ἑκησῷ 9 
(νὴ ἔοιις ἀτυχίας, 



“8 ΔΙ ΑὙΤΤΕΣ ΤΑΒΤΑΊ 
ποιῦσαι προσηγορίας" ἄλλως τε ὅσαν ἡλικίαν ἄγῃ σις ἑκαρίῳ ἥδ πράγμασι χε. 
σασϑας ,) κἂν συχῃ πραφεὶς ἱπὸ πανόργῳ πατρὶ, δανῷ πολιτεία καινοπτο- 
μῆσαι. 

Αὐλά, νὴ Δία, σεῦσε μεὺῤ ἴσως εὖ ἔχει» καπαρεύσειεν. ὧν" ἐπέρα ὃ ποιαύ- 
τίω ἐπάγει μοι προσβολήν" ““ἄδλα, φησὶ, κινδαύων., ὦ δωρεαί" σὺ ὃ λίαν 
εὐκόλως πὸ γεγογόσε κασώρϑωσας, αἀφυλάκτε σὴς ὠκροπόλεως ὅσης, Ἷ ὑπὸ- 
κοόων ῥᾳϑδύμως φράρένσων {1}, οἷον εἰκὸς οὐ ἐπυσίᾳ δεαότε..,,, 

Συ μωὴ ὅτω μακροὶ ᾧ ποικίλα ῥήμασι πλέκεις". ὁ ἢ νόμος ἁπλῆν ὦ. βρα- 

χω ἔφημοι λόγον " ““ ὃν ἂν δυναιο ξόπον, ἐμύνῳ δ᾽ τύρέώνον". ἃ κόψῃ «ὦ 
γέρας. 0.) εἰκότως" δᾶ (2) γὰρ τὲς ἐγαθὲς ἄνδρας ἐγχειρᾶν μοὶ ἅπασι τοῖς 
ὑπὲρ σἣς κοινῆς ὠφελείας κινδύνοις, πειρᾶσδϑωι ἢ σέστος,, ὡς ἔνεστι, κα 
σορϑοῦν. 

Ούπω ποτὲ, «ρὶς ϑεῶν͵, ἐπολέμησας ὅ ἔοικας ἄνανδρος εἴγω " ἔπῳω ποτὲ 

τι ροιααΐσος εἶδες συμπλεκομένας" ἐδὲ ϑέαν ἴσως φέρεις πολέμε. ἀδλησῶν ὃ γέ- 
γονας ϑεαηῖ. ὅσοι παρὸ ἃ οἰγῶνα «ἧς πάλης, ἐκαπερος ἐνπσεύϑεν πειράσιμ γι 

καν δ οἰναίπολον , ὅϑεν {3} ἑαυαβ σύνοιδε πλείονα πέχνίω. ὅτω ἃ πολε- 
μᾶνπες { ἀκοίω γὰρ, οἴμω, φέρεις πολέμια} τὲς ἐγαναίας χειρόέμεϑα» γι μοὶ 

πλήϑει παρασκόυῆς ,. γαῶ ὃ μείζονι ῥωμμ" πολλάκις χωρίων ἐσχυΐ! " -πολλοίκις 

οἰποφ, χαὶ δόλῳ" αἱ ἢ σὲ πολέμια κλοπαὶ διασλῦν ἄγασι κέρδος, ἀσφάλειοίν 
αθ. ᾧ νἱκίω εὐδοξοφέραν αἧς ἐλογίςῳ ϑρασύαναι «ροβαινόσης. 48 μωὴ γορ 
ὄν χογισμῦ κατορϑωμωΐων ,), σίω πρόφασιν εἰς ἀἀπυχῆ προπέπειαν αὐαφέρο- 
μεν" Δ δ ὃ αὐ σωΐσει πραττομεύων σίω αἰσίαν ὅλίῳ,, ὡς εἰπᾶν, αὐαπήϑεμεν 
“ἢ δεδιρακοα. 

Α᾽λὰ μωὴ ἐυσὲς οεὶ σὰς συραργεῖν βυλομεύος ὁρῶμεν ὠκινδαύως, ὡς ἔνε- 
σιν.) ὑποχκλέπχονπας σίῳ ἀρχίώ. ἐδεὶς γὰρ δή πα συγκαλέσας αὐ πλῆϑος 

ἐπὶ ὃ ἐκκλησίαι οἰποδύεται ἃ διάνοιαν (4.}" ἐλὸ γνωμίω συρανγικἀὼ δήμοις 
κῷ προσχήματι κρύπτων, ἐΐ πὸ λαβοισο Ἀοινῆς ἑοραῦς,, ἢ πνος ἄδλε Καιρὰ 

ποιδγσος ὑπαίαν σίὼω πόλιν, αἰὼ ἁπάντων ῥασαωνίω ἐπικορίαρ ἑυρὼν,, εἰς ἔρ- 

γ)ὺν ἐκφέρει «Ὁ κεχρυμμεύον͵, ὥςε ἃ δῆμον ὁμὲ χε πῆς διελείας αἰσϑαύεσϑοι, 
χαὶ δολεύειν. αἱ ὅν, ὦ βέλασσεγ σὺ φαίης ἂν, ἐκεῖνον μὴ χεόῦνωι κολά- 

ζειν.,), ὅᾳ σὸς εὐοικᾶγσας ἀφυλάκσως περλπεσὼν ἐχειρώσατο ; ἐΐι γὰρ δ 
πράξας αἰ καλὸν ἀσφαλῶς, ἀγάξιος δωρεᾶς, ἐδε «μωρίας ἄξιος, ὁ μὴ προ- 
σεπῶς ἐδικῶν. ᾿ἶ 

Πλίω, ἐπειδὴ φιλοκίνδιαμος εἶ αῷ λόγῳ» φερὲ, σοὶ δείξομω μα! (5) κιν- 
δα πραχϑωὶ ἐμοὶ σὴ πρᾶγμα. ἀνὴρ, εἰπέμοι, δημοαικὸς, ἐἰς μέσας ἐμβα- 

λῶν δορυφύρες, ὅπως ὃ ἐχείγων ἀποκτείνῃ δεασοσίω, ασφαλὴ μεσελϑεῖν ἀγῶ- 

γοΐίσοι φαίνεται) ὅρα μιὴὶ δράσος ἡμῖν ἐγκαλέσαι ζηαῆς. ποῖος γὰρ ὅπω δοκεῖ 
σοι βασιλό)ς ᾧ σκῦμά γε σύρανκος, ἐυνκαπαφρόγησος εἶναι σοῖς ἐρχομζούοις . 
ὡς ἄχει σῇ παρεῖναι αμᾶσϑαι, ἐκ δισϑα ὅπ, κἂν ϑεράπων ὑφορᾶπτω, διεασό- 

σίω, 

(1) ΒεΠΙτυὶ φρερόντων, ρτὸ φρερδυτας ᾿ «υοὰ ἴπ Οοά. δε ἔωρτᾷ κατώρϑωσας » ΡΙῸ κα- 
ϑορϑώσας. 
(2) Ηἰς τεβίτωϊ δέλ), Ρτοὸ εἰ) ὅς ᾿ἰηΐγα 
(3) 5ῖς τεϊξίτα! ρτὸ ὅν, 4φυοὰ 'π Οοά. 
(4) 15 «οποΐοηε ῃλεπίξην [ ατὸ ἀεπσά καῇ: πἱῆ 

δὰ συγκαλέσας. 
( 5.) δὶς τοίίτυ! ρτο τὸ κινδυγε.γ φυρᾷ ἴῃ σοί, 

ἔνες, ῬΓῸ ξέφξι. 

Ἰεξατατ ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν») ἀυοὰ τοῖο ΓΓΘΓΩΣ 



ΤΑΊ ΣΙΑῚ Τ᾿ ΚΕ 5.8 αἱ σὺ 
τί . κἂν ὑπήκοον ἄρχονακ , σίω ὠἀντίω, ὡς εἰπῶν,, εἰπόγχος ἔχη φροναίδα 9 

“ἢ φοντασίχ αἷς παρεσίας " ἃ δοκὰ πῶς ἐκένον ὁρῶν παρεςῶτξε,, ἀθᾶξ μαᾶλον 
αὐπὸν ἥξεν ὑπογοῶν, ἡνίκα αι παραινεῖ" πῆς αὦ δέος ὑπερβολῆς ὅπως ἐπισρε- 
πόσης φρονεῖν " ἔνιοι ἢ ἢ απεδεμύσεροι παρὲ σ'ὼ ἐπεσίων τἷἢ κεκτημένων, 
ἥγα Ῥύπῳ μάᾶλον ἢ φόβῳ χρήσιμοι δόξωσιν εἴνω. 
“Καὶ «' δὲ μακρολογεῖν., σῆς ἐκείγα γονῆς εὐ οἰκροπόχει «σε παρόσης; πῶς 

ὅν» ὀλιγώρως εἶχε πὶ [δ ὑπηκόων, ποίντως πὸ δεδιύσων σὰς (1) αἢ γεανί- 
σκα Ὡρὸῤ ἃ πατέρα ᾧΦρβολάς; ὑπὸ γορ ἐμρύτι φιλοαμίας ἐκ διδὲ σιγῇ καρ- 
περᾶν ἡ γεύτῃς ἐμελυμένη. ὁ ὃ ᾧ μόνος ὧν σῷ, πατρὶ, ἢ βυφῇ πολῇ σεϑραμ- 
μένος, εἰ μιὴ πλείςης ὠπέλαύσε ϑεραπείας σε ᾧ ἀασεδῆς,, αἰνῆγεν ἂν ἐπὶ αῷ- 
τὸν. αἱ ἢ παῖ: καὶ πείϑει παπέραι, Φξῥβαλων οὐκέσες, ἀἄλως σε ᾧὶ πιωϑανόμενον, 
οἷς εἰκὸς, μή αἰς ἐλύπησε, μή Ἢ παρεῖδον : ἐκ ἢ σοσαιίσης κολακείας οἱ παῖ- 
δὲς ἐξάγονπαξ α ᾧ πὰραψευδεσϑωι. 

Τὸ ὃ μέγισον, ὁ καιρὸς ὅτε σίω ἄνοδον εἰς οἰκρόπολιν ἐποιυσάμζω (2}, 
ἀπήσε μυδαμῶς αὐτὲς ῥᾳθυμεῖν" ἣν γαρ ἡνίκα συραννῳ σύνηϑες ἥν, αὐαύϑι 
διάγειν. ἢ πόϑεν ἔσυχεν ὁ γέος παρον, εἰωϑθαὶς σιὶὶ πολιὰ φῷ σεκόναι σωεῖ- 
ναὶ ; ὥςτε πολίὼ ἐσιμέχειαν εἶχον. στὸ μεὺ ἤθη παρόνχσος, σῷ ἢ ϑαυμαΐξειν 
ποιδγαος,, ὅσι μηδέπως παρῆν. χωρὶς ὃ σὐχων 5) ἐὶ μεὺ ἐκ ἠγάσυτο σῷ πα- 
τρὰὶ . (πίς ἢ παῖς καὶ πεφίληπωα; σῷ πατρί; ) πλίω ἐΐ ας πᾶσο βιώσωαισο.,, ἴσως 
ἂν ὀχίγον (3) ἔμελεν ἐκείνα σοῖς ὑπηκόοιεγ γυῶ ἢ πῶς ἂν ἐπεχείραν εὐ εἰμες 

λείᾳ ποιᾶῖσϑαι ἃ' αὶ μεσρίως σῷ κραπᾷῆγαι κεχαρισμένον; καὶ γὰρ ἂν ἐπαποϑωρέν 
ἐἰχεσὸ αἴ πσοϑγεῶπ; 

Μικρὸ μὲ παρῆλϑε πὸ σχυράννε αὐ γυύγωον, ωὐ ἀκροπόλει σμυδιάγυσα σῷ 
παιδὶ, βαρᾶα ἢ μάλιςα δέλθις ἡ γιωὴ, μὴ παρονσος ἀνδρὸς, βοώσώε χαὶ 

λοιδορᾶσα,, ((ἰ πα, ὅᾳῳ ἐν «ροξαίξειεν, ὁξέως βελομένη πληρῦσϑαι" καὶ αἰ σα- 
ῥημελημένον δεάσηται , αὖτο ὡὩρὸς ἃ συνοικον ἀναφέρει " ἃ αἰὼ ἐκείνυ ϑέρα- 

πείαν αὐς οὐκέσας υἱπεριδὲν (4) " εὐνοίᾳ μεὶ δῆϑεν (5) «ὦ περὶ αὔσον, 
ϑυμόμονη ὃ μᾶλλον, ὅσι τοῖς αὐαῆς ἐ διηχόνησαν ἐπιπίγμασιν. φοιαῦπα ᾧφγζ- 
βάλει. ἃ Φα|οβάλοσα πείϑει" ἃ μὴ πεϑεσα,, πογησω κινγξ,. σαῦσι Κ2) γὰν αὖ- 

σοῖς ἐισιόνας., πολίω ἐποίει σης φυλακῆς φρόγοιων ἔχειν. 

Τί ὄν, ὦ παρόῦσες. πώλιν σοφίζεσαι; ““ σὴ σὸν μέρος, φησὶν, εἰ μοσέραν 

ὑπέμενε δελείωρ ἡὶ πόλις, “αὐ σῷ παιδὸς «ελόνη δ συραννον ἐρεϑίσαντος (6). 

πίς γὰρ ἄν ἥἤγεγκε αὅτον , ἐι φροσέϑηκε “ἢ ΚΟ φύσιν ορχῃ ὃ ἐφ᾽ οἷς ὑπέςν» 
ϑυμν;.,. 

Εν σύτοις ὅχίω ἐκδίδομεν τίω διώνοιων χύσως.. ἐν με ὃν ἐνίῶ ἀναλα- 

βεν ἃ ὑμὴν, ἢ πάλιν γενέσθαι παπέρα, “οίντως ἐπειρᾶτο σὲ ποϑύμενον χα- 
σορϑῶσω “ γενόμενος ἢ μεστὸς ἀδυμίας,, ἐκ ἐχώρει φρογαηίδα μηχανωμένίω 
ὅπως κήψετωι δίκω.. ἅπων μεὴ γὰρ ἡ φύσις παιδίον ὡραϊόν (7) πὶ ὦ γέ- 

2 . μὸν 

(τ) Τὰς, 4υοά ἴη (οἀ. ἄξεῖαῖ,) τεϊίταῖο 
(1) Μαὶῖς ἴπ Θοά. ἐποισ μάν. 
(3) 8ὶς τοῆίτυ! ρῖο λύγων» φυοᾷ 'π (οί, ' 9 
(4) δυδαιβίταν χέγει» γε] ρεπάει δὴ αναφέροι. Ἰηἴ18' τλα]δ ἴθ Οοα, ουϊδίῳ ρῖοὸ ούνοΐᾳ.. 
(5.} Ἰοίερδυς ΞοαΙ ρον ἴπ ΡΓΙΠΊΐ5: 5 α] βεγάηἾ8. Ρ. ξο, Τ΄ 2, «4. Απιήϊεϊοάχπι 1740. “ ΔΚ. 

δὲν ροπίτατ φυστίς σα πι4ς 14] ἀ ἴᾺ]19 ἀϊοἴτογ γ,. ( τ Πΐς ) ; δἰἰφυδπάο αριὰ ΟἸσετοηςῶν 
ὃς Ῥτοροις, ρθγ {οιϊζεδε ἐχρουΐτυγ: φυοὶ Βαδζεπυβ ἱρπογδίυτη ἔπειτ. 9» 

(6) ϊς ἀεείϊ σθγ υἱὐ ὅτ, σῇ τῇ τῇ παιδὸς τεχόυτη ὃ τύρώνγον ἐρεϑίσαντος. ᾿ 
(7) Τάετν, (βοτγίεϊυς Οταοι. Τα ῃε τ, 'ῃ ῬΊΌςΟΡρ, ρ. 857. Το γαιν, Βιδίοιῃςο, Οὐδς, Ἐαθτὶα, 

βφύτει γορ ἀπκτιν ἡδισον πάντων τῶι δηλ. 



69 ΙΑ ΤΕΊΝΕΙ: 

μὸν χαρήσων υὑποδείκνυσι αῷ πατρί. εἰ ὃ ᾧ σύχοι μόνον σεχϑω, ἔπι μᾷχ- 
λον αὐσὸ καλωπίζα ας καὶ κοσμεῖ" ἐἰ Ὁ ᾧ σεϑνηκος , σότε δὴ τις γονεῖς ἐι- 

ἄκρον εὐνοίας εἰχμαίνα " αὐ ἢ οἰίαιον" ἔπι. μεῤ ξωντες οἱ πᾶδες, πολλοὶ μεὺ εὐ- 
φραίνεσι σὰς σέχονσῃς , πολο δέπε. ἃ ἀνιῶσι " σὰ με δι᾿ ἂν αὐ γέον: οἱ αρ-- 

σαίνει, διαπραπφέμενοι " σὲ Ὦ, ποικίλοις περιπίπσονσες παϑεσι" λαχόντων Ὗ 
πέρας σὲ βία, Δ μεὴ κελυπηκότων ὁδοὶ οἱ γονεῖς, μόνα ὃ. δε πώάδων αὲ 

περανοὶ λογιζόμενοι, δεινῶς ἐποδύρονται (.1λ. εὐ κἰ 

Τίνας ἂν δέεσδε ἃ ὕτω δυτυχῶς φὠκείμενον ἀφιέναι (2) φυγάς ; καὶ δῆ-: 

λον ὅσι ἃ αἀπελϑόνασε φιλοςόργοις ἐκάλει Ὡροσηγορίαις.,, ἃ πῶᾶδα, δ᾽ μῦνον ς, 
δ φίλακασον.,, σὸν γηροσρόφον, ἐπονομάζων ᾿ σὸν μα!!! βρώχυ γύμφιον " μΩΥ 

βραχὺ ἢ, πώδων. πατέρα. οἵα χὰρ ἐφ᾽ ἑνὶ σαλέυων ἃ βίον, ἤδη μνηςείαν 
αὐπῷ παρασκόυνάσα: ἐπσύγχανε " ᾧ σὰς γάμες, φασὶ, μικρὸν. ὕςερον «ελεῖν 

ἐβουλεύεσο " ἐπειγόμενος δηλαδὴ παπέρα ἃ πῶδα ϑεάσασδω νγ ὅπως αὐαὸ πῆς 
πωδοποιΐας τίω ἔνδεαν αὶ ὃ ἐκγόνων οἰναπληρῶσῃ φροσϑήκη. οἷς ποίγαν εἰπή-: 
λαυεν ευφροσύγαις , ὃς φροσεδόχα, σωαρλομῶν., διαλάσιον. ἑαυσρρ αὐ πένϑος 

ἐποίει. " ὅϑεν ἐκώλει. σὸν τεϑυεῶποε κ) τοῖς ἐκ 4) ἐλπίδων ογόμασιγ, ἐφ᾽ ὧν 
οἰ ποπλαγώμεν Θ' σίω διάνοιαν. αὶ σὰν ὑὸν ἐδάκρυε μόνον... ἐλ ἤδη κ᾽ πὲς 

ἐχκγόγας, ὃν ἂν ἡ ὡροσδοχία πάππον ἐποίησεν, ὅτος ἐδὲ παπὴρ ἔμεινε δι᾿ 

ἐμέ. ἐκὲν ὅχίῳ οικίαν «υραννικίὰ αἰκολβᾶ. λόγῳ καϑᾶλον " σὰ μεὺὶ ἀφελὼν ἢ 
ὠρχία, ἃ. ὃ κραπεῖν ἐκ ἐάσας, αἰς ἢ κωλύσας εἰς βίον, εἰς εἰκὸς, φροελθεῖγς. 

Τοσαύτι παϑωὼν ἐξαίφνης (3), ἐικόχως ἐκ ἤνεγκε, σὸν μὲν ἐλεεινῶς ἐβ- 

ῥιμμένον (4) ἐδῶν. παρακαδϑημένίω Ὁ αῷ νεχρῷ καὶ κοπσομένίω ασἰὼ γωυαῖν 

κα σίω ἑἐσυπᾷ. ἧπε καὶ ἀνέμνησαν ἐλιΐχας ἀἐμφόπεροι σίω ἐδίων. ἐπιδυμέαυ. 
ὡς ἡράσδησαν παῖδα λαχεῖν, κα χεγόμενον δρέι κιὶγ ἢ ζῶναι καπταλιπειν" ὡς 
οἱ πάσωι φροῆλϑον ἐλπίδες αὐτοῖς, ἄνευ τῆς μεγίστης χωὶ σελευταίας. ἐπὶ 

Ἰύσοις, οἶμαι, αν μΩἹ παῦσε χρόνον ενελογίζονσο., ᾧ παρσαχόδεν οὁδυγηρὸκ 
εἰυτοῖς καϑεώρων. σοῖς γορ ὅτω Φιῴκειμένοις, ἐΐσε δ ἀνιώγσων. (5.}. 

εἴασε δῇ ἡδέων αἰ γεένοιπθ., δακρύων ἑκάσερον γίνεται, «Ὡρῦφασις. λύπης 

μὼ γὰρ ἐμπιπαύσης., ἄχϑονσαι " χαμβάνονπες ἈΠῚ νὰν γ. ὅπιος ουαὺς εὐωϑει 
«ψυχαγωγᾶν " παρατυχόσης δέ γος ἡδονῆς, ( ἐΐπερ ἄρα συμβαίνα σἕς ἕσως 
ἔχονχας ἥδεσδθω) πάλιν ολγᾶσιν" ἐνθυμηθέντες (6) ὅση «αἰ ἔμελεν (7} 
οἶγαι,, κοιλωγᾶγχος ἐκείνε. 

Ταῦσα κασέςησεν ἐσπσαηπον ἐχείνῳ. “ὸ πάϑος " πότοις εἰυσὸν. οἰπεκτείγαμεν.. 
εν με γὰρ παράδοξον ἦν αἰὐυπσόχειρα γεγενῆσδω οἱ 7) ἢ, ἐΐ νος (8) δῷ 
ὑπ᾿ αὐσῷὸ σεσαγμέγτων ἀνηῃρημένε (9.}., “ὅπο πεποίηκεν, ἀλόγως ἂν ἧσαν, 

εἴπερ ἤτον σίω δωρεάν" Οδἷδὲὺἧῇϑ γὰρ ἐκ σὲ παραλόγε συμβεβηκότων μισϑὸν 
ἀπωώμπεῖν ὃ. φροσήκει " ἐπὶ Ὁ ποῖς π᾿ ἐμξ γενομένοις, ἐκ αἀνάρμοςον αὐ 

φρωχϑέν, ἄσποπον δ᾽ ἂν ἐΐη., ᾧ γέμον αἰσχύνης, «Ὡρωτίω ἐκχλησίαν δημοσιν 
κιὼ, 

(1) 5ῖἴς ἴῃ Ῥοδωνιῷ. Μαῖε ἴη (σά. Βερ. ὠποδείρονται. 
(1) Μαῖε ἴῃ Οοἀά. ἐφεῖναι. 
ΠΩ Μαῖς ἴῃ Οοά, ἐξέφυυς » ατ υρι8 ὠπυπλανγομῆνθς ὅς ἐδαΐκριεν Ρτὸ ἀποπχονώρδοος δὰ 
φἀδάκρυε. 
(4) Μαῖε 'ἴπ (οϑ. τὸ μὲν ἐλεεινῶς ἐῤῥιη μεένονγ ὅς ἰπίτα ὠφότεροι ρῖο αμιϑότερο!ι. 
(:) διῖς τείείτιϊ ΡΥῸ αἰγεουτων, συ τη (οά. 
{656) Μαὶς ἴῃ ((οἀ. ἐνθυκγϑέντω:. 
(τ) Μαεῖς ἴπ (ζοὰά, ἔμελεν. 
(8) 5ἷς τείίτω! ρτὸ γεγενῆσθαι, οὗ γὰρ εἶ τινος 7} 404 ἰπ (οά. 
(4) δὶς τοῆίταϊ ρτὸ αγοκρχγαιῖε. 
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κί, οἱγνωμοσυγίω χειροσονῆσωμ χ λαὶ σαῦτα Ὡρὸς ἐυεργέτίωι 7, ᾧ ὑφ᾽ ὅσα συ- 

γέσχη. 
Καὶ μή αἰ ϑχυμάσῃς εἰ περὶ τὲς ἐλήκος ἐκεῖνος ἀπάνθρωπος ὧν. ὑπερε- 

φίχει ὃ' παῖδα" πλέϊῖσον γὰρ ὅσον Φάφεέρονσες δ ϑηθίων. πλέον ἐδιὺ ἐκείς 

γῶν εὐ σύ κεκτίμεϑα.,, σρεφόντων ἡδέως σὰς οἰκείας χονὰς,, ᾧ ({1} φρὰ- 

ρόνσων ἐπιμελῶς. μιὲ ϑηρώπαῆς περμπέσωσιν. ἦν ἐν ἐκεῖνοΣ, ποῖς ἄλοις μεῤ- 
«αυὐραννὸς, αὐ γονῇ δὲ, πατήρ. 

Αὐχόω σε αδινιὼω περλίόνπα πιωϑάνεσδωι, ᾧ συλέχειν τὰς ὑπ᾽ ἐκεένε, πέκνῶν 

ἐςερημένεςγ, ὅσοι σῦτο (2) παϑόντες, ἑαυτὰς αὶ διέφϑειραν " ᾧ μέλλεν ὀγόμα- 
«μοὶ σόχες εἐπαριϑμήσανσα (3, λέγειν » ὡς εἰὐ σόέτων ἐκεῖνος αἰὼ καρσὲ- 
οίαν ἐζήκωσεν, ἣν ἂν πραχύκπερος πἢ πόλε;, αὐ κατ᾽ ἐμέ, 

Τί ὃν κωχύε" σινὰ, πὴν σὴν φιλογεικίων μιμέμενον , κατάλογον ὃ ἑαυσὲς 

αὐηρηκόσων ποιήσασϑδαι,) ἢ Φῷ' απύτων͵, ὡς ἀφόρησον γονεῦσι παάϑος παῖδες 
ἐποβάλειν, δεικνύναι; οὐλοὺὶ αὔπο μὲν ἕσερος ἂν ἐποίησε. δύσεομο᾽' ἐμοὶ δέ πὼς 

δοκᾶ Φιλκῦσωι πὸν λόγον. 
Οὐ σὴν ἔσίω ἐγκράτειαν ἀτυχῶν (4) ἐδιώφης ἔχα ἃ σύρωνγος" αἱ γὸβμ 

ἐἰς ἄκρον ἐυπραξίαι, παῖς ἐσχάταις περιβαλόμενα (5} συμφοραῖς, ᾧ πολὺ 

ποιᾶσαι φανῆναι 42 μιέσοῦ, δκ ἐῶσι σὰ δυσχερῆ φέρειν γενγώάως. αὔὗπο. πῶσι 

μὲν, ὡς ἐϊπεῖν͵, ποῖς εὐὖὟ ἐυτυχέχ παρέπεται" μάλιστα δὲ παρὰ «ἰὼ ἀξίαν 
ἐν πράπστασιν" ἅπας Ὁ σύρανν Θ᾽ ἀλογόν ἐστιν ἐυτύχημα.. οἱ ἢ τοιέποι, ἐα- 

δίως αὐαπαερέμενοι «ἰὼ διάνοιαν, ὡαπερεὶ σαυδήκας ἐκ πῆ: σύχης λαβονηες, 
σἂ βεβαίως ἐυποῖς, ας βόέχογτωι, παραμένειν, ἐπεδάν α« γένησαι δύσκολον (6), 
ὡς παραβαινόμενοι. δίκνονσοχ . 

ΕἾσι σοΐνω δι, μὲν ὑπ᾿ (7) ἐκείν αἱ πάσχοντες, ἐδέγα δὴ σ΄ δ ἀλπ- 
λὼν ἐπιχαΐρονας σφίσιν ἑώρων" ὁ ὃ πᾶσοων ἐγέίγωσκεν ἑαυτῷ τὴν πόλιν ἐφη" 

δομένίω" ὥσας οἢ λυπῃ «ροσϑήκίω χέγνεσδαι σὴν ἰδ' ἐχϑρῶν ἡδονήν. ᾧ σοῖς 

μὲν ἄλλοις εἰ πάντως (8) «ροσδοκίως ἐκτὸς ἐγεγόνει πὶ δρώμενα " τί γὰρ 
οἰγέλπισον ἐν συραννίδι κακόν) (9) ἐκείνῳ Ὁ παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα συνέβη ο 
τίς γὰρ ἂν φήδιη ποσουτίω ὑφ᾽ ἐνὸς ἐγδιρὸς ἐπιβελέυεσϑαι διαυκσσείαν ; δο- 

γὴ Ὦ αὐ κύπηγ μείζων ἑκατέρα δοκᾶ,, παρὰ πὩροσδοκίω» ἐκβαίνεσα.. 
᾿Αλλὰ μὲν κἀκεινο πὰ δῆλον, ὅτι. ῥψον ἀεὶ τὼ δ᾽ κρατάγτων ἀνεχόμεθα 

βίαν, ἢ τὴν ἐπήρειαν ῥ᾽ ἐλαταόνων. ἄνευ δὲ σέπων, σὶς πένϑει πιεζομέ- 

γᾶς. ὅσοι παρῶγακι ψυχαγωγᾶν, ἐκ ὅσων σινοὶς σὴν ἀξίαν ἐχάπστες ἀποδει- 

χγύωσι γ᾽ ἵνα (10) παϑόγσεις αὗτο παραμυϑᾶνται" εὐλ' ὅσαν. ὁμοίεε, ἢ κρείπ- 

τὸς) ποιασῦσω δυσσυχήσανποις, αἐποφήνωσι: , σόχε φῳρᾳοχέραν ἐργόξονται ποῖς 

οὐχ’ 

(1) Βεπίτωι ΠῚ 4 ΘΟ η Οοά, οπηλί Πιπὶ. 
{τ Ἐοτῖς «αἷς πηαὶϊες τούτό; (εἀ ὅς τᾶτο τειτὶ πειῖ ροτείξ, 
(3) 51ς τοίίτα! ρτοὸ ἀπαριϑιμήσαντι) φαοὰ ἴῃ (οά, ὡδὶ ὅς ταὶς ἱπέγα χαρυσο αν) ΡΓΦ 

καρτερίαν. 
(4) δὶς ἐτβεηάἀδνὶ ες ΜαἼαδιΐο, ρίο τυχῶν φυράὰ ἴη (οί-- 
(1) Μεαεαιίυβ8 βαρεῖ ωϑοσβαλλέ μῆνα . 
(6) Αριὰ Μιαεατίυτη οὐ] αὐ εἰἰ δύσκολον. 
(7) ΜαῖἊε ἴηὴ (οά. ἐπ᾽ ἐκείν. 
(8) 51ς τεϊζτίτυϊ ρτὸ παντί. 
(9.) ιυοὰά εἴτι πλάϊ) ἃ τΥΥᾶπποὸ ρτῖνδτίς ποὸη πηειυεπά τη 9 
(10) Ἐοτῖς : αἀποδεικγύωσιν ἴσᾳ παϑώντα; τέτοιςγ γεὶ ἴσα παϑόγτας) ττυξ. γεὸῖ τότε 

παραμυϑόγται. 
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εἰχϑομένοις χὴν ἐϑδυμίαν" ὥςτε ποῖς μὲν ὑπ᾽ ἐκείνα παροινεμέγοις ἐγένεσο 8ε. 
ραπείω τις δι᾿ οἀἰλήλων παραπλησίων αὐτοῖς χυγχανόγτων" απὸ ὃ συράννῳ 
αοδὲν ὑπήχϑε παραψυχὶ, μηδενὸς ἃ ἴσίω αὖ πὸ αξίαν κεχαημένγε ; ᾿ 

Παρὸ πενπα ἢ πὶ λεχθέντα γ) ἐ Ὡροσῆσαν. οἶμαι, τοῖς ἄλκχαις τοσαῦσχι 
σἢ περὶ φέκνα πόϑε τροφάσεις (: 1). σῶδδά «ις εἶδὲν ὑπὸ σῷ κρατᾶναος οὖν 95 
ρημέγον " ἴσως ἕσερον ἄχων: ἐγὸς ὑπῆρχε πατήρ. ὁ σέδνηκεο»ν ωὐ δἰλκῇ σῆς 
ἡλικίας ὁ παῶφ᾽ αὐσον ἦγε σὸν χρόνον δ᾽ γέος, αὶ πάντα αῷ φύσαντι φροσόμοιος 
ἦν" σάυτην εἶχε μορφιὲν κ) γγωμίω. ἔσως (: ) ἐ ἀρεσβύσης ἂν ὁ πασὴρ, 
ὅσον ἌρΩΝ παιδοποιᾶν., βόλει κ) πὔσό σοι ϑωμεν; δ οὐνδρώπων ὁ σρῦπθ', 
τα ΤΟΥ κοὶ αὐώμαλον» κὶ κατ᾽ ἄνδρα ἴδιον αἢ κεκτημένν " ὥσσε ταί ϑαυμα- 
σον, ἄλλοις μὲν φροσθναί τινα καραερίον,, οἰκρχαῇ Ὗ ενώ πένϑας ἐκᾶνον 

Καὶ μὲν, εἰ καὶ σφόδρα φιλόψυχθ᾽ ἐσύγχανον, ὁ φόβθ' εἰυσὲν αὐϑεῖλκε 
πρὸς σὴν σελάπηήν. τὴν γεὶρ Τύχίω ἀἰϊσϑανόμενος ἐν τοῖς καιριωσέροις απο- 

λείπυσαν οἰυσὲν, ( ἐΐπερ ἅπαντα γογῶσι δέυτερα σέκνων ) ὑπῴπαευε σδυτον 
ἐικόχως μηδὲ πρὸς σὲ ἐκάπτπω πιστὴν ἀυτῷ διωμενᾶν,. 
“Αμα ὃ ᾧ ἁ συραννίδος ἐξ ἡμισείας καϑηρημέγης,, αὐεδάρῥησε «ἢ πλῆθο» 

εὐὰὺς, Ὁ) σιωεσπράφι,,, ᾧῷ παροσκέυασχο πρὸς σὺ τῆς διωασπέιας ὑαόλοιπον. 
φοιαυ τ γοὶρ δ δήλων καὶ φύσις" ἐγὸς αὐδιρεία λαβομένη͵, πραχείρως «οἰκολε- 

δέ, αὶ (3) μιμᾶσιμ" κ᾽ πᾶν οἰ ρ χὴν ειληφῆς,, οἰγαπιλ βρῶ σας ἀμένν, Τοῦγα-ν 

ΓΙ σύλλογοι δε σὴ» αἰ γοραν ἀφόβως ἐγένοντο, πάντων οαἰκλήλες ἐμὲ ζηκωσαι 

(4) προπρεπομέγων.  ῸΑ 

ΟΠ τι.5, φῷ ἐδικημείτων οὐ πλῆϑος ἔσρεφεν (59 ευαῷ ἢ ψυχὴν: πολιὸς 
οἰπειλόντων αὐτῷ σιμωρίας. παῖς γὰρ ἀδικίαις οἱ κεχρημένοι, πέράταονσες 
μὲν ἐυσυχῶς, αὶ λογίζονααι" συμφορᾶς. δὲ τινθ' ἐμπιπαόσῃς (6), φόσε ὃ ἡ 
σὸς ἰδίας ἐπαριϑμᾶνσες ἑαυτοῖς πλεογεξίας, ταράπσσοναι. 

Τόσοις ἅπασι τοῖς λογισμοῖς ὁρῶν σειομέγίω τὴν ἀρχῆν» εἰ ἐσχάπίω οὐ ε)-- 

λημμένος ἀμηχανίαν, ἐπέφρειε τῇ κύπῃ πὸ δοκὲν οἰυπὴ φχεπράξασθαι, ὃν αἔτο 
μόνον αῷὸ ϑανοίηρ πριάμενος, αὐ μιὶ βυλέυσασϑαι περὶ πραγμάφτων εἰπόρων.. 

Ενπεῦϑεν, ὅσοι τυραννίδ' Θ' ὁρέγονται, καταλύασι φόβῳ πὸν ἔρωσᾳ " ὁ μὲν 
παῖδα λαχῶν, ἵνα μείνῃ γονῆς ἀπολάνων" ὁ δὲ μήπω πατὴρ, ἵνα γένηται: 

πᾶτο. τίς γορ ὠνέξεχαι συρανγῆν, ἐποαιδίας ἐντῷ πρὸς τιμωρίαν ἀϊωραμένης ; 

οἱ μὲν γὰρ οὐ ἀξιώμασί σε ἢ πλέαρ, πλέον ἀλγᾶσι κληρονόμων χηρέυογαες » 
βελόμενοι διαδόχων εὐπορῆσαι γνησίων ποσευτην περισίαν (7). εἰ δὲ τιε 
πόσε βραχεαν ποιῶᾶσοωμ φροντίδα, σὴν δικείαν ἐ πεῷ θκόφεται σωαρίαν. 

Ἔν δὲ ποῖς ἤδη λοχϑεῖσι δέδεικσιι χόγοις, ὅσι ἃ ἀυτῆς (8) ἐςὶν ἐὐσολο 
μίας, χυραννᾷ δὲ πῶδα χιὶ πὸν ἔχονας εἰρ χὴν ἀποκτᾶναι,, σῶν ὑπηκόων 

ὁμοίως (9) τὴν ἀκρόπολιν φυλαττόντων, παρόντος σε σῇ κραπῆντθ' " καὶ 

μή" 
».,τὺ---- ο΄ ὃ ὃ6ὃὖὃΘϑῸΘΞ6 }ὉὉὉὋὉἊἋὉ..--.---...--.-...--.1.....-.-.-0.......5ςΜν1.......-Ὁ τ... ὐὖὕὔ.. 0 

(1) Μεὶῖς ἱπ ξοά. προύφασις. 
(2) ΜαϊῖςἊε ἴῃ (ὐοά. ἔσος. 
(3) ἰἴπ Ποά. οτολ τ Ἔτγοῖ (δ δηῖς μιμεῖται. 
(4) 51ς τοῖίτω! ρτὸ ζηλῶσα » 4υοὰ 1η (ο4. 
(1) Μαῖς ἴπ σά. ἔτρεφεν. 
(6) 51ς ἴη “Ῥοδωγιδὶ. Μαὶς ἴπ Οοά. ΚΒ. ἐμκπιπτάσης. 
{γ) 9ἷς τεβίτυϊ ρτὸ τοσάυτης περιοσίας φυοά ἰη (οά, μδὲ πιλῖς ἰωρτᾷ ξιγι) Ρ᾽Ὸ Ἴγολο. 
(8.) δ΄ῖς τεπίταϊ ρτὸ τῆς κυτηὴς 4ιοά τη (Ποά, 
(9, δὶς τείξιτα! ριο ὅρος “μνᾶ ἴῃ (οὐ, 



ΠΤΙΑΤΕΊΙΒ.Α. 6} 
μή" ὕφαν μάλισσα σύχωσι μεγόλίω παρακασεϑήκίω σὴν ἐκρέγα ἐμπεπισσευμέ- 

νοι γονήν. 
᾿Ωνήσασδε (1) φποΐγιωω μιᾶς δωρεὺς βεβαίαν δυμοκρασίαν, ἕνα μὴ πέροδον 

εἰπογείμησε σῇ μοναρχίᾳ, τὴν ἐκείνης κασάλυσιν ἄμισϑον αοἰσοπεμι(φανπεε" μὴ 
σιμωμένης γοὸρ ἐρετῆς, αὶ κακία παῤῥησιάζεται. 

Ἤδιε ποίγω πιγὲς, φυροΐγνδς χρυσανς γεϑεσήσανσες,, ᾧ πεπεικοτσος αοἰποθέσε 

δα. σὴν ἐξεσίαν.,. ἔχυχον δωρεάς" χαὶ, νὴὄ͵δἼ σὲς δεὲς,, ἐπαινέσης μέν ἐίμι αῷ 
γόμεν χαὶ συγχαΐρω «ἦ ἀγομίας τοῖς μιὴ χρημένοις (2) δὰ γὰρ «ὡς ὁτωσᾶν 

πεπραγμένας ἐμέιβεσδαι χέρισας. ἔσσι ἢ αὐ πᾶσαι διωάσαην οεἰποϑέσϑαι «ὃ 

κῆμα, πολὺ σιμιώπερον σὸ «ἢ σπελευτῆς αὐ ἰγκίω ἄὺυαῷ ποροξονεῖν. βεβομοσέρα 

γεὶρ ἐλφϑερία αῷ δήμφ, τύρανν Θ᾽ σεδνήκως, ἥπερ ἔκ τιν΄ συμβελῆς πεπαυ- 
μένΘ' δωκασσείας. 

Ἔσπι γὰρ, ἔςε πονηρᾶ παυσάμενον πραάγμασθ', εἰς ἔρωσα πάλιν ἐλϑᾶν, 

ὅσαν μεγίστίω ἔχῃ (3) “πῶ καρπυμένῳ «ἀυχαγωγίαν. τί ἢ σερπνόσερον βα- 
σιλείας, δόξης ἐρῶσιν αὐδραάποις; ὥσαε παρὸ δ φίλων εἰς μνήμίω ἑλκόμενος 
τ φῳροσέρας ἐυδωιμονέαχέ, καὶ πάχαι. μὲν ζηλωτὸς, σόσε δὲ σχεπεινὸς παρὸ σὰ- 

“ων οἰκέων, σποιόσοις λογισμοῖς διασεθρυλημένος σὲ ὥσι , κασαραάσαε “Θ᾽ Ὡροδε- 
ρον συμβολέυσαντι, κ᾽ πρὲς σὴν ἐρχαίαν αὐαςρέφει προαίρεσιν. 

Ανευ ὃ δ εἰρημένων, τυράνγνε μὲν ἐσφαγμένε,, πὰς ἀἐρχικὴν ἐπιδυ- 
μἷαν νοσῶν, ὑγιαίνει αῷ φόβῳ, ᾧ σωφρονᾶ αἱ φ«ὡροσδοκίᾳ σῇ παϑεν παραπλή- 
σι εἰς ἐδιώσοες Ὦ κασαβεάναος,, αὔσο σὸς ἃ αὐτί) ἐκείνῳ γνώμίω ἔχονσας ἐ 

: 
περώττε,., 

᾿Αλοὶ κ᾽ Ὡρὸς ἅπασι σύτοις, εναιρεμεν' μὲν, δίδωσι δίκίω ὧν ἥμαρτες 
χᾷν ἐλάσσω σῆς «ροσηκέσης, αλ᾽ ὅσίω γε διωατήν (4. ἀποβαλὼν ὃ μόνον 
ἔσω τίὠ ξξεσίαν,) ἐδὲ χὴν ὅσίω ἔνεςι δᾶναι, τιμωρίαν ὑπέχει. μὴ γορ ὅτι 
συράννοσς, σὸ τῆς ἐδικίας κεφάχωμον, οἰδ᾽, ἐδὲ σὸς σὲ βραγχύπκοφε παροινθναιι, 

ἢχσϑθ' ὁ σρόπο: ἐλάώϑεροῖ. καὶ ποιᾶ σὸν κλέπτίω αὐέυϑυνον ἡ δὲ φωρίων ἀἐπό- 

δοσις" ἐδὲ σὸν ὠρξαναα χερῶν ἐδίκων,, αὐ καασαγνῶναι τῆς ὕβρεως" ἐλὰ ἢ 
ψιλὴ κατηγορία εἰς δικασχήριον ἄγεται. 

"Ἔρδικα ἢ “ὃ μέγιςον ὅπο διάφορον εἰρηκέναι. σαί ὅν ἔςι αὖτο; βιάιῳ μὲν 

ϑωανώτῳ περιπεσῶν., καταλείπει σινοὶ σοῖς ἠδικημένοις παραψυχίω,, αῷαο ἐκεῖτ᾽ 
γο λογιζομένοις" τί γοὶρ ἐνῆν πλέον παδϑεν» λόγῳ ἢ παυσαμένῳ τῆς ἀρχῆεν 

ὅτι πίω μείζω πιμωρίαν καὶ δέδωκε, «ἦτο λυπεῖ), κἡ «Ὡρὸς σῇ λύσῃ φόβον 

παρέχει, τῇ αἢ μή πύσς σχυρανγήσει πάλιν, ἐλπίδι. ὁρᾷς ὅσῳ μείζογιά μοι κα- 
τώρϑοπχαι δ δ ὅσοι πείϑοσι σὸς κραηᾶνσας ἐποπέσωαι τὴν μοναρχίαν. 

Εὔσώά μὲ «ἐγεις σὴν ἐΐσησιν σοσότων ξὐυπορᾶσαν δικαιωμόσων 7), σχοσα 
ποΐναυ ἡχίκίω (5) ἅπασι βχαβω εἰσάγειε; ἀπρακαόν μοι τάυπίῳ ποιήσας. 

Εἰσὶ τρόποι παντοδαποὶ φὩρὸς ὄνησιν, ἢ «ρὸς ἐυϑυμίαν ἑυρήμένοι σῆς πό- 
λεώς" αεἰρισπσ ἔκ (6), χορηγίω,, χαὶ πρληρῶν ἐπιδόσεις, ᾧὶ σὰ σόχοις φροσεῖ- 

κῦ- 

) δὶς τεπίτυϊ ρσὸ ὠγήσασϑοι » υοά ἴα Οο(, υδ] π|4]ε ἱπῆτα πατολλυσιν) Ρτὸ κατίζλυσιν, 
) Δα Ἰερεπάαπι συγχάιρε τὴς δυγομιίος τοῖς κεχρημιένοις » γεὶ χρωμένοις ̓  
) Ῥτο παρεχ". 

δὶς τεϊίται ρτὸ ὅση γ)ε δυωατὴ . 4υοᾶ ἴῃ Οοά, 
) 5ἷς γοίτιτοῖ ΡΓο "ἡλικίην ἅπασι Θραβάω. 

ἰῷ: 

{(: 

(} 
(4, 
{: 
(6) [ἴῃ (σά. εἰρασ'τεῖαι ὅς χορηγϑίδι, 



δ4 Ὁ ΤΛΑΙΤ Εὶ ΨΒ' Α͂Ι 
χῦσῃ " ̓καϑαίρεσις δὲ συρανγέδιΘ', πάσης μὲν ἥδιον ἐυφροσυύνης Σ πάσης δὲ 
λυσιτελέσπσερον ὠφελείας. εἰ ποίγω ὄτιμθ' γένοιτο, ὑπογοιαν δίδωσι κὶ πες 
ἐλάσηις ἐνεργεσίας αἰγογνηήσος εἶν τοῖς δωρεμένοις, κὸν ἅπεσι μὲν ἐκ «ἃ 
πϑλεέως οἷν γ᾽ σιώκπτερχεσαι ἢ πασᾶ φιλοχιμἴα, καϑύπερ ὅχ» χορὸς, ὑβρισ- 
μένε σῷ Ἐρϑδς. ὅτι ὃ σντην ἔχη σὴν σοίξιν ρος σὰς ἀλλας ἐνεργεσίαε, 

εἰκάσαπε πρὸς ϑεῶν,, ὦ παρόνπες, δίας οἰπήλλαξα διαχείας σὴν πόλιγ᾽ ἔχα γοΐρ 

πἰνα σέρ ιν ᾧ δὲ ἜΠΟΥ ἘῈ ηὶ διήγησις, ὅσων πάυσήτωι πὸ δεινεί. 
Οὐ σχύραννΘ' ναὶ ὄλως μὲν ἂν ἐσελγής᾽ οὐ μεγάλῃ δὲ γενόμενος ἐξξεσέᾳ,, 

σροσεδίδε “ἡ νόσῳ. ἦσαν ὄν ἄνδρες ἐκολασίχς ὑπηρέται, προξενᾶντες οἰυσῷ 
φὸὶς ἐυκοσμίᾳ διαφερέσα: Ὁ) καάλλε. αὶ μὲν γὰρ ἐπιϑδυμία σὸς ὡραίας ἐζήσει 
ἢ γιωιικῶν " κα δὲ διυωχσσεῖα,, σὰς σωφρονέσας" ὅμως (ι 1) ἡ μὲν πλείογα χορ“ 
γιίσειε Ὡ ΤῊΣ ἡ δὲ, πλείονα δείξειε σὴν ἐσχύγν. 

᾿Ἤγοναο «οἴνων, πνεῖ μὲν βιώζεσθϑαί πως «ὸὰὶ δάκρυα - ἰδὲ σπόνειν γὲ 
ἐξῆν αδεῶς, αὐ μὴ δοκᾶν ὕβριν ἡγᾶσϑαι πὸ χυραννε αἡ φέλτρον. ὅσῳ μέν- 
τοι φιλοσοφεῖν ἐπεχείρον, ᾧ δ ὀδυρμῶν περιγενέσθαι, πχοσότῳ πλέον, ἐγιπ 
κῶν σοῖς δάκρυσιν. ὥσσερ γὰρ ὅσοι κρατεν φιλονεικᾶσι αὰ γέκωπος, Ἀανπ 
θανασι μολλον ἡσσώμενφοι, ὅσω τοῖς ἄγχεινν σὸν ὀδυρμὸν πειρωμένοις, ἐπιβῥεὶ 
δακρύων φορά. εὐσπεῦϑεν αἱ μὲν κλαίασαι δα γωωκῶν., εἰς ὑβρίζυσαι πάνῃ 
δ. σύρανγον, ἐπεσφοίσηονπο" αἱ δὲ κραπῦσαι οὁδυρμῶν., διπλὴν ὑπέμενον 
συμφοραν., πορνείαν σε ἅμα κα) αὐ μιὲ δοκεῖν ἐπὶ σίυσῃ λυπᾶσθω. 

Τὸ μέγα αὔαο ἐκείγε πλημμέλυμα δ ἄλλων «Ὡρᾳόπερον ἢν" οἱ γοὶρ αὐ μὲν 
7 Θ’ δημοτικοὶ » γευγῶοι δὲ σὰς «υχοὶς, ἐουροὶὲ δὲ σὰ σωμασὰ. γεγυμνείσ- 
ἱένοι ὃ σὲ πολέμια, σὺ μάχιμον δὲ κεκαημένοι «ἧς ἡλικίας, καπαιλύσεως εἰυ- 
“ἢ δεδωκόσες ὑπόγοιαν,, ο᾽χίγε παάνπες αἰγίρίωπσωι,. 

Ταύσα ὁρῶν, ἐ σὴν ἀυτὴν εἶχον γνώμίω ποῖς ἄλλοις. οἱ μὲν γὰρ.» ὅσῳ 
πλέον ἠδίκει, σοσύσῳ μᾶλλον σὴν δύναμιν ἐκείνε ἱπεσπέλογηο." ἐμοὶ Ὁ «εἷς 
εἰδικίοαις αὐσᾷὰ σωυυξάνοντο δημοκρατίας ἐλπίδες, ἔννοιαν χορηγᾶσωι δι" 
καίαν͵ , ὡς ἐκ ἔσσαι σὸν ὅτω: ἀμὸν βεβαίαν ἔχεν ἐσχύν. πολλοῖς πόιγωθ, 
συμμιχοις͵, τοῖς ἐκείνε χρησώμενθΘ' ἰδιχήμασι., βιαάων ὑμᾶς ἠκευϑέρωσα 
Ὡροσααγμαάτων" ἐπέδωκα πῷ πόλει πὴν ἡδίσπιν δυμοκρατίαν " ἐδωρησάμίω ἐς 
γόμες τοῖς ὡράγμασὲς 

Οὖμω σόινωω ἔργα ποσύσο μήλις: γηράώσειν ἃ μνῆμω" ὲ κάμνγε, γοὶρ οἱρεπὼς 
" φήμη κηρύταισα,. ἐΐποπε διὶ ὡρεσβύπης ονιὴρ ἑπέρῳ διηγήσεται γέῳ, ὅτι 
δυο «ἰς καϑελῶν συρανγίδα:, νόμα χαμένα, ὃ καταλύσανακ μίαν, ὅπως ἂν ἐϑέ- 

Δ}, τιμάσδαι, διήμαρτε (2) δωρεάς, μῦϑϑ' ἂν δόξειε σα γέρογχος «ὃ ὃ μΐ- 
γημα. αἴπτοπον δ᾽ ἄν ἐΐη ποιαῦπα ποιᾶν, οἷα μηδὲ λέγειν ὑπάρχει πισπέ " 

ᾧ φανῆνω «Ὡρὸς οὐ δραγαϑία» αἰγγώμονας ἀμοιβῆς μέπσρον νικῶσαν" ὅϑεγ » Φ: 

ἔοικεν) οἰπορᾶντες οἱ γόμοι πίω ἀΐρεσιν αἰυαρ ἢ δωρεῶν ἐπονέμεσιν ἐρυϑδριῶν- 
πες ἀὐυτοΐ" αὐ γαρ ὁρίσαι (3), πάντως λειπόμενον σῆς οξίας. 1 

᾿Αλεὸ γορ ἔν πάσχαν ἐπίσπισϑε, καὶ φρὸς πὲς φιλοσιμίας εἐμυλάσδαι τοῦ 

οἶμοι- 

--..- ----ςν--Φ-ῳςΦτρΙ:ο»..Ἅ.Ἅ.... .,............. ... ........-.........ὄ.-.-- τ 

(τ Τερξε ὅπως, ρτὸ ὅμως. 
(2) Μεῖε ἴῃ (οά. διόμκαρται. 
{5} Εοτις τὸ γὰρ ἑρισϑὲν,) πάντῶξς λεισ μονα; τῆς ἐξ ί αι. νεῖ ἐρυϑριῶντες ἀωτοὶ τί γ᾽ 

ὄρει σαι ποντως κι τ, ἢ. 



ΠΙΑΤΕΑΚΙΒΑ. 

«μοἰδϑῶς. ὅδεν (1) ἀἄλων συράώννων ἄλας ῥυσάμενθι πόχεις , ὁ μὼ σίαωσιΐ 
ἐΐληφε γέρας, ὁ ὃ λοιτεργίας «οἰσέλειαν " ἐγὼ ἢ Δ μοὴ φερόντων κέρδος, 
ἐδεῦ" ἄϑδλον ἢ δ ἐιργασμένων αἀιπῶ, κοινίω ἐυδοξίωαν ἐμοί σε ᾧὶ αὖ πόλει 
δωρόμενον,, εἰκόνα πὶ πεωραγμέγα δηλῦσωαν" αὶ λήψεσθαι (2) κόρον ϑεωμέ- 
γοι τίω γραφήν. ἡ γὰρ εἰκωῶν. ὁ σύρανγος ἔσω, καάγω 9,9. ἃ αὖ κραπῦντος ὁ 
πος " ἐγὼ «ροσάγων «ὃ ξίφος, ὁ γίος δεχόμενος τίω πληγὴν, ὁ παπὴρ ἐαυ- 
τὸν αποσφάστων. δημιοργείστω (3) ἢ μίαν ὁ ζωγράφος γιωαῦκα ϑρίωθσων, 
αῷ διωώσασε πίω σύνοικον " χαὶ καταλῖγεος δορυφόρων ακττομένες. γινέσϑω 
μέρος δ δ χεημάτων ὁ δῆμος ἐκκλυσιάζων, ᾧ πὸ γέρας ἐκαίγων ἐμοί" ὃ οἶν- 

φπλέγονπε μὴ γρά }» μόνον καὶ σέχνη, ἵνα μηδένα δοκῶμεν ἔχειν ἐγνωμογα. 
Ἠδέζεηις εἰεραητππια ΟΒοΥο εοἰαπιαῖῖο. 
Ῥ, 103. νεγί, Ῥοδωνιᾶς,), ἐκ ἃ μελέτης ἱ, «ὦ Σπαρτιάσε. Ἠυχυΐςε )ε- 

οΟἰαπηδτΙ 015 ἀύραπιθηζαπ. ἢἤς ἱποϊρίεης,, Οὗ οὐ Λακεδαίμονι ϑυλχειῶν οϊσ- 
χρῶν σπικσομέγων «ίω ὁ.{ιἰν., ὅς ἀεπηδης ) ᾧ παρωνᾶ δέχεσδοι Πραξισέλης, 
Ιεριταῦ Ρ, 140. (οά, Μαιγῖξ. δ᾽ {εαυϊταγ Οταϊϊοηὶς (μεοσῖα Ροίξ ἢος 
ἰειηῖηα, Σπαρτιάτσε πσιγὸς ἀντιλέγονσος., μελεσῶμεν δ Σπαρτιαςκίω. Ι͂η 6ο- 

ἄεπι (Το. Μαιγῖῖ, [0]. 140. νετίο, ἱρίᾳ ἢς ἱποῖρὶὲ Πεοϊασημαῖίο ϑρασγεῖα- 
ἴξ, εἰ ἃ μήπω Σπαρτιάταις ἐτυγχάνειν ἡ δεὸς ὠργισμένη, ἐνπεῦϑεν ὧν ἐκι- 
γᾶσο δικαίως, ὁρῶσα βελόνομενος,, ὃς ἀεῆπηϊς.., ἐὶ δέ σοι πόϑο: ὡραίας ἐςτὲὶ 

γαῤαϊκὸς, Λάκινων ἀγαγέϑωι κοσμίαν πε ὁμὲ χαὶ καλίν. ἘΧ 1118 δαΐεξῃ 

εοϊαιπατίοης μος ἐχοεγρῆς βοίοι!ος Μδοδγιαο : 
Ὅσα φραγμάτων παρ᾿ ἐλπίδας συμβαίνα,͵, σαῦσοι ποιᾶσιν ὅν σύλογοι διη- 

γημασα. 
Ὅλως μεὶ ἐιδος ἀισηρὸν, ἀτυχία δεινή" βραδυτέρα (4) ὃ γωαιξὶν,, ἂις 

ἅπανπε δέυπερα κάλους. 
Γονέων ἀρεταὶ, σπέκνοις γίνονται φάυνλοις οὁγείδη, 
Μαρώνεν με ἐΐωδϑε κάλλος ἀσέλγεα σωεχῆς,, ὅσον ἡ σωφροσύνη φυλάτ- 

Τεῖν ἐπίςαται ᾧ χκοσμᾶν. 

Μιᾶς ὄσης ἐὲ αὸ ποϑᾶντι απὐοδῆς, ἐκ παντὸς ϑεραπεύειν ξύυπό πίω ἐρω- 

μένίω., καὶ ϑεῶν εἰσέρχεται δέος, αὶ λογισμὸς αυσπῦ γίγνεται ᾧ φροναὶς ὐσδας 

γομένων ἀνϑδρώπων " ἀλλὰ πᾶσιν ὑπάρχων κασαιφανῆς , ὁίεσαι πάνσωας λανϑά- 

γεν" ἐι ὃ κἡὐ μι λαϑεῖν ὑποπαεύει,, συγγνωμης ἡγεῖσοι συχεὶν " ἐι ὃ ᾧ 46» 

γον λάβοι τινοὸ ἈΠἔὋ γὸν, ολίγον φροναίζε ᾧΦχαβοληήν. 
Ῥ, τολ. τείξ, ἐκ σῆς μελέτως δ΄, τὸ πιαδοκπῦνε. Ἐ]υΐτο ΟΥ̓ΔΓΙΟΙ 5 ἘΣ 

γηθητασι ἢς ἱποὶρὶς Ρ. 165. Οοά. Μιγιῖ, σύραννος ὡραίαν ἐΐξ ἐςυγείπονος 
πόλεως ἤτησε κόρίω ὡὩρὸς γάμον, ὃς ἀεῆηϊῖ . ὁ κἢ νεανίσκυ παπὴρ ὡς εἰυτό- 

Του. 1]. ' Ι χερα 

(1) Μαιεῖν ὅϑεν ἄλλο, ἄλλων. ὃ ἣ ΓΛᾺ 
(2. Ποσυ8 σοττυρίαδ.,, Βοτῖς ἐχ ἕψεται κόρος θεωμένοις γ νεὶ ὁ λήψει κοροε τὲς ϑεω- 
ἐνε:. 

ΗἿ 3) Εοττὲ 415 84ητε γἃ μίαν γυναῖκα ε«χοϊάἀΠΠ{| ρυτεῖ. ,) ποιησάτω ἴγ γεῈ] «υἱὰ Ππλ}1ε 57 
ἢτϊ {(επΐυς : ἐχῆϊρεας ὅς ῥίξεοτ {οξΐηαι ἄς, ἢἶς δημισργείτω ρεοττίπεγες δά ριζοεάεμια.) ὁ 
πατὴρ κυτον ἀποσφοττων δημισιγείτωγ 1ά εἴ, Ρᾶτετ (6 ἱρίωπι ἱπιευῆς ἐπ.) σα  πΙ ες νίσος 
δεῖται ; φαεπι δ ἀπιοόυτη ἀς ἐοάειη (υρτᾶ αἰχίς ; ἐγὼ μέγ ἐκεύτῳ ζημίαν ἐψηφισαίμάν ἃ ϑά- 
γχτον" ὁ δὲ διιχόνισέ με τῇ ψήφψ, δίμιος ἀὐυτὸς ἑκντῷ γεγονώς, δ᾽εὰ (οαιςῖς Ἰεξιίο- 
πείη ριζίετο. 

(4) Ριο δβραδυτέραγ ἴεξε βαρυτέρα ΒΙΑΥΪΟΥ. 



δό ΠΙΑΤΑΕΕΙ ΙΒ Α. 

χερα μω τῷ φόνε “ὃ ϑυγαδὸς, αΐτιον ἢ ὦ ἐχείγα σφαγῆς. Τυϊι Ἰηςΐρὶς 

Ἰεγητια ,) μελεσῶμεν ὃ σῆς κορης πασπέρα ; ἰταϊ Πα 6 οἸυΐάειη Οταϊιοηὶς 
τπεοσία ἤς ἱῃοίρίθης, Θιώζεσαι ᾧ πατέρα πολέκις κἡὶ πρὸς αὐ κοινὸν ἐὐγοια,, 
παίδων ὑπερορᾷν. Ὠεηίαὰ6. Ρ. 1:66. εὐυΐάετῃ (οὐ, ΝΜαίσις, ἧς ἱποῖρὶς ρα 
Ραΐγὶς., αἱ δἰϊδαι τητεζίεοιε, Οὔδῖο, ἐδὲ φύσεως ὥκνησα νόμον.) ᾧ πα- 

ρόνπες, ὑπεριδᾶν, ἵνα «ἢ πολιχείας φυκάξω σὸς γόμες; ἀεῇηϊξ δυΐζοῖα [0110 

73. ψεγίο : ἐὶ ὃ ανιάτως ἔχει φρὸς “ὸὶς δ“ ὑπηχόωγ παρϑένος τίω ἐκείν 
σρέ οι μανίαν. Ηϊαης ἱρίαπι Γλεοϊαππδίϊ οεπι.. ἰτ}} Ἔχ ρεσίεῖι.. εούεπι 1η1- 
το 9 εοόδηι ἤπθ ῥύααϊζαη.. ὅς 4115 Ρἰυγιπιὶς Γ,684Π11 ἐπίεγίαπι, εχίϊζαγε 
ὅς τῷ. Μαιγῖς, (οάϊοςε ΧΙ ΙΧ. ὅς ρ. τόδ. (οἱ. 1. ἃ] (ὐαζαίοσὶ στεέοεῃ- 
ἄτα εἴτε, Ἰδίάεπι οδίεγνας (!, [τἰασίε (1). Ἐκ 1Π|π4 δυΐοπι 885 (ξηΐεη- 
τας Ἔχοογρῆς Μδοδγίυς : ; 

᾿Ανὴρ, ὅπῳ φρύνημα φροσέξι, κασῦπιν οἰεἰ αἰὼ ΟἿ ἰδίων φροναίδα “ὃ ὑπὲρ 
ΟἿ κοινῶν ἔχει προγοίας. 

Οὐδεῦ εἰς ἀπατίν ἐρώνσος οἰνδρὸς ἑπσοιμότερον. 
Δᾷ «ὡς ἀἐγαϑὲς ἄνδρας, εἰ σέχγα σύχοιεν ἔχογσες, καὶ μόνον σφίσιν οἶυ- 

σοῖς οἰεσδαι γεγονέγωι σὸς πώδας, ἐλὰ ᾧ αἢ πατρίδι. 
Ηἷς ἀμοιρός ἐςί ας εὐδαιμονίας ,), ἕκαςον μεὺ σαύπτίν καχόναπα βασκαίνει " 

μάλιτα ὃ δ Ὡροσήκονσιε ζηλοτυπᾶ;,. 
Ῥ, τοδ. τεξξ, ἐκ αἷς μελέτης ἔ, σῷ ἐρμςέως, ας Ογαῖϊο ἰπῖτῖο ταστὶ- 

ἴα, [0111|5 τυτθαῖῖς.. δας ἀεβοιθητΡα 5, ἰαΐεξ ἴῃ Οοάήϊοο Μαισγιζοπῇ., δὶς 
εὐα ΟἹ. [τἰατίε : ““ ἘῸ]. 178, φυξφουπαας ἤπο εἴταϊο ὅς ἰπῖτῖο,, 4118 
Ῥτογίας πῆ ἀείοτρῖα., 40 πος ἔΌ]1Ὁ δχουζγαηπῖ «ἡ [ὉΠ 187. ἁνετῆ 
νέγρα, ᾧ αἱ’ ἄν ἐΐῃη μοι αἧς ἐσθῆτος ἀπολογία, δ αὐτὴ ᾿εοϊατηδτ] οΠεπ 
Ῥεγιϊηεαηῖ, ἢ αὐ ἐρισσέα, να ἐοτίεπι , “ου) 5 πα πα ἴῃ οαἴετο (ο- 
ἄἸςε νε[ερίαπα., μεηϊζας Ἰσπογδπιις.. Οὐ νέο εχ εα ἔυρεγίμηξ . [[8 1η- 
ΟἸΡΙυης,, βόχεται αὐ ΜΙ σῷ οήματος γραφῆγωι ἃ ἀριςέα; ΠΝ 9 40 ΠΟΙ͂ 

ςατεῖ, ἴαὶΐς εἰς, ᾧ αἷς ἂν ἐΐη μοι πῆς ἐσθῆσος ἐπολογία. ,, Ἐυ)υΐοα,. νεΓῸ 
1λεο! πη. !Οη]5., ας ΤΗΪΠῚπ16 σοηξαπάοπήα εἰς σαπὶ 1114, εχ 4υὰ ἐχοθγρῖᾷ 
ἥαρτα Ργοζυ πιυς., 4115 {0Π|ςεξ ἀρισσέως. νέαν (2 ἀπιαῖαπι ΥἹΓΡΊΠΕΠῚ 
ῬΙΆΥΔΙΪΙ ἰοοο ροϊυϊαητὶς,, σοπιγδάϊσθηζα ἄνασο ρῖγθ. ὃς δά ρει! ορὰ- 
εηε! πιο παρτϊας σοΠρο! δῆτε, Πας ἔτασηχεηῖα ποῦὶς Ἔχίρες ΝΙδοαγία : 

Ἡτωμένες ἐΐωϑεν ἄνδρας ἀπολιπεῖν καὶ παῤῥησία. ὁ 
᾿Ανδιρῶν ἐπιφανῶν ἐικοὶν (3) ἅπασα γῆ. , 
"Αγ με ἐνβοχλίας, ἐδεὺ πέφυκε δύναμις ἀφελθῆν" σύγεσις ὃ» κἀν ἐκ 

μὴ φροσλόβῃ, πολο πολακις ἐσινοῦ (4). 
“Ὡαπερ 

δι τατησταασαπ απ τατος “πε τας. «τσ Ὁ στ στ τ τ σὐθπασο Βεει τ τ “---ἡ. 

{τ} δὶς φοηῖτα ἴπ ἢος εοάςαν Ποῖος Οοάϊες., «ἄιειῖα ΠΗ ὺν Τεε]Αταδιϊοπίδαβ ἰηίετια 
ἸερίταΓ Ρ, 176. Ρδιτος] ΑςΠΠΠεπν Οταεὶς τεςοποί]ᾶτε συρίεπτῖς Οταιῖο, 4υ8πὶ ποη (δο- 
ΤΡ » [4 ΕἸθηι1 εξ, ὃς ἴῃ Μοχε]]ίαπα Βιρδηϊ Εἀϊτίοπο εχίζατς,, τούς οδίεγνανί 6]. 
Ἵτνίδεις, 

(2) Αἀ εοπίυ!οπεπ νἱταηἀδπὶ ργίον φυϊάεην Ὅταιϊο οὐρις ἕως γε ) Ροδετγίον νετο » ἐς 
408 πυης ἀρίπηυδ5., {{π|ρ]1οἰτετ εἰς εἴως ἰπίστίρτα εἴς. 

(3) Α)ἡ δικος.2 υἱὐἱ Ονϊάΐυς : οπηξ ]οϊμην ζοτεὶ ρα!γα εἰς, Ἑαπυτίρίάς5 αρυὰ ϑτοθζυ} 
ϑεΙΠΟη. χα σβϑι Ρ. 158. Εα. Ἐταπεοίαττ, δῆπ, 1581. 

Ατὰας μὲν ετρ ἀετῷ περώσιμιος " 
.“ ᾿. . υ 

Απεσᾳ δὲ χϑὼν ανδρ᾽ γενναίῳ πατρίς. 
πη ποῆτα δυτεηι Ποηρὶ εὐἀϊιίοπε Ρ. τ. ΡΙῸ ἐκόγα γραῷλν εὐηοηήᾳ εὐ κίνα γραττν.. 
τ Ηδης ΟΒοτῖςτ {επῖδητί 8 ἴῃ δεπίοης χχχὶ ἀὲ Οοηβίδο Ρ. οσΣ. αῦει Αητοπίαϑ3 Με- ἘἸΠᾺ σὰπὶ δίορᾶο εἀϊτι8 Ετδποοίατιϊ ἀρῃ ἃ Απάγεβαι ΨΈςΠο]. 4πη. α581. 



ΒΈΕΈΑΤΕ ΕΒ Α. 67 
“ασερ δι «πὸ βαρύσπιτε δ φορτίων φέρονσες, ἐπικυφίξζονταί πῶς ἄδογαςς ὅ΄, 

ᾳῳ ἂν πύχοι, ὅτω ὦ σοῖς κ᾿ φϑόγον ἀλχϑσι σὺ χέγειν ᾧὶ ἀγαιλέγειν βραχεῖαν 

ἔχει παρα ψυχήν. 
Μώλον σοῖς ἐδίοις ἀλγῆᾶμεν κακοῖς, ἢ τῶς ὧδ ἐγαναίων ἐυφραινόμεϑα 

συμφοραῖς. 

Οἱ δὴ ἡσυχυκότων εἰνθρώπων οφϑαλμοὲ, μνήμης λαμβάνογαες ἐφορμῶ, 
εἰ συγχωρῦσιν ἐυκόλως αὐ χρόνῳ σἰίὼ ἀϑυμίαν συστέλεν, 

Ε ὑχεσϑαι ( ἴῃ (οά. ὑχεσϑαι ) μοὺῤ γϑ δὲ «πὶ βελάω, «ροσδεχεσδα: 

δέα ἃ ἀνϑδρώπινον γίνεσδως- 
Ῥ. τοῦ. γεγί. ἐκ τὸ χόγε αρώτε αἃ ὑπὲρ Οδἷδ οὐ Διονύσῳ ὃ βίον ἐϊκονι- 

ζόντων, ἢ αὖ ὑπὲρ δῥὈ μίμων. ἘΠ) ὰς δεωρία ἢς ἱποὶρὶτ τὰ Οοή. Νατγϊτ. 
Ῥ.- 191. δι συμμαχάντες ὑπόπτοις φράγμασι λόγοι , ἀεῇηϊῖ: ὅτω γυμνάσιον 

καλείτω μοὶ ἃ ὑπόϑεσιν. Τρία δυΐοπη ἸΡ᾽άεΙη., [0]. 151. νεσίο, ἢς [ποΐ- 
Ρία. Οταῖῖος: μηδεὶς ὑμῶν, ὦ παρόντες, ὄνεδος μοι νομίσῃ τίὼ ὑπόϑεσιν φέ- 
ρειν: ἀεπηῖϊῖ : ᾧ σωσον ἐκείσαι μοι αἤς σωηγοοίας μισϑὲν, ἣν ὑπὲρ «ἡ πέχνης 
ἔφορος ἐστιν ἐιργασώμίω. ἘΧ 14 ἀὐΐοψι Γεοϊατη ἴα Ὧδς {Ἐ]εσὶς εηῖε- 
εἶας. δοῦρα: 

ἜΔσκα πὸ σεμνὸν, ἔϑα (1) «ὰ φαυλον ἑλίσκεταε. 
Οἷἵος πέφυκεν ἕχκατος, σοιάότοις. χώιρεε σανωῶν.. 

Τὼ γωοῶκα ἐφ᾽ ἣ ἂν ἀλῷ: μοιχὸς, γόμοι μεὴὸ ᾿Αττικοὶ χευσοφορεῖν ἐἐρ- 
“σι, ᾧ δημοσελέσιν ἱεροῖς παραβάλεν " Ῥωμαοι ὃ ζημιᾶσι ϑδαναίσο,, ἐκξδν' 

ἅσῳ Ῥωμώῶοι μείζονι πίω. μοιχείαν κολάζυσι δίχῃ., σποσύόσρ πλείογα σωφρο- 
συύης αἰϑενσὼμ φρόγοιον .- 

Εὖ ἔφη αἰς ἃ ϑυμὸν μανίαν ὀκχιχοηγρόνιον εἶγαι. 
᾿Αγάμνησις ἡδονῆς πελέως κασαλυϑείσης, πικροσάση γίνετε χύση " ἐπεὶ ᾧ 

δ δ᾽ ἀἐποβαλόνσων «ὲ φίλπαπιε ὁι μεμνημένοι οἶδα ἐπιλελησμένων εἰσὶν ἀς- 

λιώσαμτοι. 
Ἐπ πα’ υϊάετῃ ἀπηίαχαϊ {εηξθητ 5 τη γαΐθ5. 7. αυΐδυς ἰαρ᾽ εηζῖας ὨΪΠῚ] .. 

ἈΠ εἰερσαηίιυς Πησὶ ροῖείε:, αὐὲ Τίοογαϊε ᾿ϑεπιοηϊουτη. δἰοαυξηῖε ἀϊ- 
σΆϊυς., α Μδρατῖο ἐχοογρία μπὲ. Ῥγαῖεγ [85 Πεο]αΠ]δτίοη 65 5 αυθΓῸ ΠῚ 
ἔαρτα τίγυ!ος 6 Ῥοδωνιᾷ, ὅς ε ΒΙΡΙΙοτἥοοο Ναϊστοηῇς (οάϊουπι Οτξοο-- 
τυ (Οὐαΐαϊοσο ῥγογα! πιὰ. ΧΧΙ]. εἴδη φλέξας τη ΠΠ1Ρ|1ς]15. ἀτρυμηεη- 
τὶ. διίοςε Πβοϊδηπατϊ οηῖθυς ἱπιεγίεσια.. αὐὖ ργατη Πα. 1π΄ ἢος εοάσ (8- 
ταῖορο. Μαιγὶζ.. τεσειίεησυγ (2). ΟΒοσιοίαπι εἴασα ἰὼ. ΑὨτομ! Με ΠἜρὺ 

ἘΠ (ο]1ς- 

(τ} 81ῖς ἴη (οά. Ἔοτις ἄσκει σεμνὰ γ9γ᾽ τὸ κ, τ΄ Νὶ υὐ {ρτα ἴπ Οὐδιίοως ραῖτὶβ ἅγἃ- 
τὶ σοπιγαάϊςεητίς. ΑἿ0.) ΡΟΙΪξ γερὴ οιτίτογ ρείζαιη 7) νἱτρίπειν ΔΤ ΔΙ ἈΠΥ ΡΤ ΠΙΪ Ιοςο Ροίζο ]δηι] 
φϑείρετιν ἡϑηι σενκ μειρκκίων. 
(2) ΟἹ« ἔτἰατῖς πλοπδῖ ἴπ' πον ΠΠλο Πυλαίος (οὐἀϊςεὶς Μαιτιτοηῆς. 0110.) Ροδ υπῖυ8. ραρίης 

Ῥυτα (ρατία πη.) Θοσυτγεῖς 8118 πρᾶπα 5 ἤπε {ἴ{}} 0.) {π6. δυ δξοτίβ. ποιῃ πε). ροειηδι} άπ 1] οὶ 
ἔταντηεπίπΊ), νεγῇθυ5 39. σΟηἤδης»γ 4ΦυΟΓΩΠῚ.) ᾿πάἷτ) ΡΥΏΓΕρϑ' ἢς (ε πεδεῖ : 

ὋὉ 'τεκνοραίςγ4γ λυμεὼν ἐμῆς πάτρας» 
Ροΐϊγεπιι 5 Ὠυ} υἱπιοά! εἰ : 

Ῥειϑυμινιαάτης ) κέπφος ὡς ἐνηξατο 5εὰ ΟἹ. Ἰτίλττε ποη πγεγηΐπεγαι ἢ05. εξ. Εγοορῆτος 
τὶβ Αἰεχαπάνγα νετίως ἃ 38: υἱάις αἀ γό, δὶς 4υοὰ απ ἰπ πιεῖς δὲ Αρο]]οπὶ! ϑορΠ ζ' 
Σεχίςοη ΗἩοπιειϊζιτ Α οἰπιλάνειποηϊδυ5 Τ. τ΄ Ρ-. 753: πσῖαν! Ἰάεων ἰδ! ἀὲαν (]. Ττἰατῖς 

Τ. τὶ, ρ. 7τ, (οἀϊςεπν ἀείοτθεπθ,, ἀϊοῖς (ο110. 244. νετίο 7) Ηεουῦθαπὶ ἰε4υἱ Τταροράϊᾳ 7) σείς! 
φ0}5χι(. ἄχς σας {115 γὙςεῖθ 4). ἐασταςηι μὴ). ἱποὶρίςν ἂρ μος γε : ὦ Φαὺς οἰγνὸὲν ὃ 37: ε ) Ρ χῇ 

455.9.5- 



δὃ ὈΤΨΑΥΤΥ  ΤὐὺΡ . 

Φ οἰ ληοὶς ὅς ἃ 5. Μαχίπιο αἰϊᾳυοίὶες ἰασάαγὶ νεῦα οὐίεύναίς Ἑδουὶςίας 

Ὧ1δ᾽. Οτος. Ν᾽ οὶ. Ν ΤΠ. Ρ. δ4ι. 
Ῥ, τοά. νετί, Μδοαγίὰς ργοΐεγτι βχοεγρία ἐκ ἃὧ βίβλε αὔ ἱςορικὰ ἩΡΟ- 

ΔΟΎΨΡΟΥ, ὃ, υξ αεἷξ, ἡ ἱςορία διὰ δἥῥἢ ἐννέα Μεσῶν : ἃς ΡΥΠΠΊΟ αὐτά θηλ 

814. ἐκ «ἧς Κλειΐδε. Ῥ, τοῦ. τεξξ, ἐκ ἃ Εὐσέρπης. Ῥ. τοό. νεεῖ. 'εκ ἃ Θα- 

χείας. Ῥ, τογ7. νετί, ἐκ ὡς Μελπομένης. 1014. ἐκ σῆς Τερψχόρης. 1014. ἐκ 
αἧς Ἔρααξε. Ῥ. τοϑ, τεξϊ. ἐκ αἷς Πολυμνίας. Ῥι τορφ. τοίϊ. ἐκ αὺς Ο᾽μανίης. 

Ῥ᾿ τορ. νεγί, ἐκ αἷς Κωλιόπης., ; ὶ 

Ῥ. ττο. τϑέϊ, ὀχοορίαᾳ (επίθηζια ἐκ ΞΕ ΝΟΦΩΣΝΤῸΣ 'Ελίωικων αὖ δὠπέ- 

ρ8. 1014. ἐκ σῷ σετώρτε. 1614, ἐκ σὰ πέμππε. Ῥ, ττο. νοῦ, ἐκ αἢ ἐκτα. 1014, 

ἐκ σὰ ἐβδόμε. 11. ἐκ σῆς ἑσέρας βίβλε σοὺ ευτοῦ , πἧ: ὅσω χεγομένης, 

Σωχκράχες οἰπομγημονεύμασο ὁ 1814, ἐκ δ ἀπομνημονδμάπτων τοῦ φρῶώτε. 

Ῥ. τας. νογί, ἐκ δ ἢ ὠπομνημονδυμάπων σῷ δάνπέρε. Ῥ. 113. τοῦ, ἐκ τ 

ὑπομνημονὀμάτων ( ἢς ) αὖ τοίτε, Ῥ, 113. νεῖ, ἐκ “δ᾽ ὑπομνημονώμάσων 

σὲ σεηχώρτε. 

Ῥ' 114. τεΐῦ, ᾿Εκλογὴ ἐκ οἱ συλογῆς ἸΩΑΝΝΝΟΥ ΣΤΟΒΔΑΙΟΥ͂ κὶ ἑκατὸν ἃ 

ἐΐχοσι κεφαλάιων. ϑεαυυθηΐαῦ υΐαυε δά Ρ. 142. νει, εχ Πηρ}}ς δίοθαὶ 
ςαρὶτἰδὰς5 Ἔχοογρία, φυὰ οἰ δίοραο ἱρίο οοηῃξεσγε ἔοσία ορεγὼ ρσεζίυπι 
ἴοτες. 

Ῥ, 142. νοτί, Παροιμίαι ἸὩῚ ςοιχεῖον. 510 διε ἱπΟΡ ἤφο Ῥτγογνεῖς 

διοσαπι ςοἰεξϊο : 
᾿Αδβδυδίωδν ἐπιφόρημα. ἐπὶ δ ἀνδῶν ἢ οχληρῶν. 
“Αβρωνος βίος. ἐπὶ ' πολυφελῶν" ποιῦχος ἢ ὁ Δβρων, ἐξ ὃ ᾧ ἃ εἰβρὸδς, 

αβροδίωτος. 

᾿Αγρᾷ πυγη. ἐπὶ ἶ δ χιπαρῶς χαὶ ἐπιμόνως αἰ σινιδν ἔργῳ φὡὩροσκαϑδημένγνν. 
᾿Αγορὰ ἹΚερκχώπων. ἐπὶ δὴ δ πονηρῶν κ' κακοήϑων. 
᾿Αγαϑῶν ἀγαϑοὶ, κ) ἀγαθῶν ἐγαϑίδες. ἐπὲ δὲ σφόδρα ἐνδιωμονάόντων.. 
᾿Αγαϑὰ Κιλίκων, λείπε σὸ ἔχει" προδόπῃς ἡ ὁ Κιλίκων Μιλήσιος" ᾧ προ- 

δὲς. Μίλητον, ἐυπόρησεν. 

᾿Αγαϑηῆὴ ᾧ μάζα μετ᾽ ἄρτον. ἐπὶ δ'ι αὁὶ δάκερεϊαί «σι διδόντων. 
᾿Αγαϑῶν ϑάλασσα. ἐπὶ πλήϑες ἀγαθῶν. κι τσ. λ. 

δὶς δυΐϊθπὶ ἀεῆηϊς Ρ. τό. νετί, 
τὸ τῶν 

ἌὭδιγεν ὅρος, εἶσαι μὼῶ ἀπέσεκεν. ὅταν ἐλπίσας τὶς μεγάλα γ, μικροῖς 
ἐγσύχοι. 

“ΛὭσιν ἐσαῶσιν. ἐπὲ δ᾽ πρὸς πὸ ἐχῦσαι απὸ ὦσι ἐυβεπιζομένων 
“Ὥσπερ ἥρως εὐ, ἀσπίδι ξενίσω βόέλομω. ὅτι δὰ χαὶ δοχᾶ σωὴ ἦῷ ἕινώς 

ἘΠὰ5 δυΐετλ Αγ ΠλΪᾶ5 οὰπὶ Θά] |5 σοηΐξεγγε μαι ἃὉ τὸ ἔογεῖϊ, 
Ῥ. τό3. τεΐξλ, ἐκ ' περὶ ἑἀλωσεως ἑππὸὶ λόγων ΦΛΑΟΥΓΟΥ ἸΩΣΗΠΟΥ. 

διά, ἐχ αᾷῇ πρωτὰ λόγε, 1014, ἐκ σῷ δάπέρε. Ῥ, 163. νετί, ἐκ σὲ σροίτἢ 

λόγε, 014, ἐκ σῷ σεσίρσε.. Ῥ, τόᾳ. τοῖξ, ἐκ «ὃ πέμπσε λόγε, 151]4, ἐκ 
φῇ ἔχτες. ἰδ14, ἐκ σὺ ἐβδόμε. 

ζ 

Ῥ. τόά4. 
.-.--  - 

ἡσόμθιβος ἀὴρ, αἴας ἴῃ ἄυπς ἀεῆπεπθ, Δύχηε ἀντι ββοτον ὥχϑος. 5ε:Π ζεῖ στο ΡΟΣ ΟΠ πιο 
ἴῃς ἰπ ππξηίειη ΠΟ ΨΕπογᾶῖ , ΡΙΪοτ ΠῚ νετίμπι ) 4υἱ [τὰ ἰπ ἀ8ο8 ἀϊρετεμάως εἴ, 

᾿᾽Ω φάος οἰγνον Εἰ γὴς 
Ἴσόμοιφος οἶὐρ, 

εἰς 86, Ἐ]εδτα 5οροο! Ἐς γοιυπι ,) ὅς ροϊετίογεηι, Λύπᾷς δγτέρῤῥθτον ἄχϑος, εἴς εἰοίάεῦι 
ἑλθαϊα ψετγίωτη στο. 



ΒΑ Τὶ κ΄ τὰ Βὶ αἰ 60 
Ῥ.τό4. τοῦ, ἐκ σῷ ᾿ΑΙΛΙΑΝΟΥ ῥήσορος πεοὶ ἕώων βιβλίε ὩρωΊς. Ῥοίξ 

ἔο!ὰπὶ τό4. ἀποταπι ἕο Ἰογασι. ἀν Π!οταπὶ νοίερία ἀρράγθηξ.., ἀυδλταν ς 
ΔΙ Π ποτ! σάτα ποίαταπι ογάο τεέϊα ργοςθάδε. 

Ῥ. τόφς. τεξῖ, ἐταρπηεπίαπι ε Τβουπάο ΤΟΘΕΈΡΗΙ Απεϊᾳαϊταίυπὶ 7ὰ- 
ἀαϊσαγυμα το. 1014. Ρ. 165. τεξξ, 6 Ἰδτὸ ταγίο : 1514. 6 ΠΠἠΡγο ηυδτ- 
ἴο; δζ ΡδΆ]Π1Ὸ ἰηΐτα. ἐκ Δ νόμων, κεφάλωον β'. ἰᾷ εἴ, 6 Ιερίθυς Μο- 
(ἰοῖς, ΠαρΙτΕ {ξουπάο εἸαίάεπι. αυδγιὶ Απεϊααυϊῖαῖ. Ταάαΐσατ, 15 11,.Βυτό. 
ἐδέι: δ. αὐ πο Π1δῖο . ἼΝΙ6. 6 Γχεο .ῬῸ τόρ» τείξι. ον ερπηο. Ῥ. τόρ. 
νεγί. εχ οέϊανο:; ἸΡΩὶ 6 ποῆο: 1014. 6 ἀξοίπιο. Ῥ. 170. τεέϊ. εχ ιη- 
ἀεοῖπιο.. Ῥ, 170. νεγί, 6 ἀποάεξοηο. Ῥ. 171. τεέϊ, ε ἀξοϊτλο τογῖϊο. 
Ῥ. 171. νετί, 6 ἀεξοίππο αυδτίο, Ῥ. 172. τεέϊ, 6 ἀξοίπιο αὐϊηῖο: 1614, 
6 ἀξοίπιο ἔεχίο ; 1014, 6 ἀξοΐπιο {ςρτπιο. 1016, Ρ.. 172. τεξξ, 6 ἀθοὶπιὶ 
οέξαν! Π|Ρτὶ οΔρ.3. ( Ρ. 876. ὃς 877. Ἑάϊτ, Ἡδνεγοαμαρ. ) πο ΠΠπιυπα 
1184 ἐς ΟὨτ το τοί ποηΐατι, χαρά, ἢ πιδυτη τλΪΠ1 Ἰητεγροόπεῖε 78 41- 
οἷσμα ἰἴσεῖ. ἃ ΟὨγηπδπο Εἰδγαγὶο ἸῃΓΟΓΡΟΪ ἴα, δ ἥς 4 Τοίερῃο {τὶ- 
Ρίῃ ΠΕ ΘΧΊ ΠΟ : 

Γίνεσαι ἢ ἈΊῚ αὗτον σὸν χρόνον ᾿Ιῃσᾶς, σοφὸς ἀνὴρ, Ἰὰ εἰς, ἤος ἴδπ1- 
ῬΟΙΘ ΕΧΙ ΙΕ Τοίι5., νὶνγ ἰαρίοης. 

Ηἰς ΠΙΡτάσγῖυς., γε] αυϊάδηγ δητ Ὁ} Ππ1} δηΐα που! πὶ δουπάστηι., ὅς 
Οὐ ρθηῖὶς φίαζοπα {ογὶριϊ Ἐχεπιρίασὶς ροεῆον., δὰ πιαγρίπεη ἀρροίαεζαϊ, 
αυοά ἀεἰπάς {υδίεξαμεπίας [1Ὀγατ}} ἢ ΓΕΧχῖαπὶ τεσθρογαηῖ: ἐΐγε ἄνδι γα οἰυσὸν 
λέγων χρὴ, Ἰά εἴτ, ἢ ταπλεῃ εὰπὶ ΠοΙμΙποῖη ἀΐσεγε οροσίθε. Ουα 4]- 
ἄεπη νεγθα ἴῃ Μαηυίοσιρτῖς ἘΧειηρίασιδυς Απεαυα: Ν ἐσποηὶς Ἐυῆπο τ{τὶ- 
Ρυΐα., ποη τϑάήϊ, ὃς 'πὰ (οήϊοα δηῖα νιτι. ἴοι!ϊα δχαγαΐο., 4] Ρεπᾶς 
Ν' οἴϊπυπι ἴα1τ.,. Ἰατηρ Ἔχρτεῆα ποη εἴθ, ροίξ Ν οἥϊυτη οδίεγνας Πἰρίας 
Σὴ {αϊς δ4 Τοίερῃυπι Ῥτγοϊεροιμθηΐς Ρ. 91. ΕΔ. ΗἩανογοαηρ. υδὶ οὐμα 
ἘΙΟΠατάο Μοηΐδουτίο δά Ευΐερ, Πειποηῖεαῖ. Ἐνδηρεῖ, ἱ,. 111... 516-. 
Ῥῆαπο ἰ6ὲ Μῶογηθ, ποῖΐ5 δὰ Ν ατῇία δοτα Ρ. 9231, ὃς νναρεηίει!, ΓΝ. Ῥεῖε 
ΠΙΡΓΟΓ. }υνθη}], Ρ. 189. ἄς. ἴῃ ἤμης Τοίερῃϊ Ἰοουϊη αἰοῆεπχαία ὅς πη8Γ- 
σίηδίες ΟΠ ΙΔ ου]υΐριαπα ᾿οέξοτὶς δηποζαί!οηθς ἱγγορῆῃε ρυταῖ ; δὲ 
Ὧδς ἐογίαϊίε ποπ πιαΐα ἥδε, νῈ] υὐ ἔμπουμη 41115 ἴασεγος., δή ογὰπι [μϊ 
ΔΌΓΙ σΟὨ͵εοῖΕ δητίααι5. 116 (ΠΥ πδηὰς., ΕΧ οὐ] 15 ΘΧΕΙΡΙΑΓΙ ας ἀογὶ- 
ναῖα ῥγοῆυχεγαης. Ἐοτγῖθ 181} 4104 ἀρετα ν οἱ, ΠΗ ἃὐ ρὶα5 οορὶϊα- 
τἰοηες ΠὉῚ ἰητεν ἰοροηάαμη ὉΡοΓζὰ5 οἤαγίας σογητηϊτογοῖ - ναὶ υὐ εα, ας 
ἢ 7υἠκὶ παγγαίοπα πεοοαγο ἀθεύδηῦ. ἃ (ΒΥ απο το] ρίοίε Ἔχρίεγεῃ- 
ξὰγ. νεὶ πηϊηυς ΠΟπΠΟΡΙῆοΘ ἀϊξξα ΠΟΥ σογεηταῦ.. 51. ἴῃ δος ἱρίο Μδρᾶ- 
Σἰϊ Οοάϊοε,. Ρ. 1τό4. τεξῖ, 1π ας Τοίερῃϊ νεῦρα ε {ξριϊπιο σερὶ ἁλω- 
σεως ἰἶδγο Ρεῖϊζα : πὶ χαλόμενα δωμόνια πονηρῶν ἐφξὶν ἐνδρώπων σινευμαπα, 

σοῖς ζῶσιν ἐϊσδυόμενα,, ἃ καείνοντποε πὲς βοηϑείας μὶὴὴ τυγχαίνονπις, Πἰργάγὶας 
84 τηλγρίηδπὶ δάΐουιρῇϊς: “εὐδὺ ᾿Ιωὠσηπε, τρθηεῖγς 7οίερ᾽ : αυεπηδήπιο- 
ἀυπὶ Ρ. 79. τεΐξ, ἢο 1, Ἰθϑηϊαπι 10 ΠΥΡΊ ΠΑ] ποΐᾷ δ᾽] οοαῖυς ἢιετδῖ : 
ληρεῖς, γέρον. οἰ ϊγας, [ποχ; ηὐοά {πο οδίεγνανι πλὺ5 ἰοτο.. 

Ῥεγρὶς Τοίερμυς, ὅς ἐμὰς γαϊ!οπες δά άϊτ, ον [ας ἔποτῖς νἹῦ (αρίθης, νεὶ 
ῬΟΥΪτας : υὐτυπηυθ εηἰπὶ σοφὸς Πρηϊβοαδῖ : 80 ΡΥΟΥ αυ!άθπι ως εἰς : ἦν γὸρ 
παραδόξων ἔργων ποιντὴς, ἰὰ εἴτ, εἴας ΘΠ] ΠΔ ΤᾺΙΓΑΌ] πὶ ῬαΐταῖοΥ ΟΡασυμης 
ῬοΟΙζοσΙΟΣ νεῖο. διδώσκαλθ' αὐθρώπων, δὴ ἡδονῇ τὸ ΑΊΤΟΥ ΤΡ ΕΓ»: 

͵ 



πϑ ΤᾺ ΤΑΙ ΤΕ ΒΥΑ: 
4 εΠ},. ὃς οταῖ ἀοξῖον πουπῖηιμτι. ΠΡεπε της Ἰρῆις νετῦα ἜΧΟΣΡΙ ΘΏΚΙ απ 9. 
γεὶ ἱρῆυς ἀοέϊγϊηαπι απιρΙεἐξεητίαπα., Τοίερησπι. εαλι [γι ρῆηε ραῖο, 
απεπιδάπιοάιιπι ᾿εν] πιυτατίοης εμηεπάδτυπγ, ἢϊο δα], ΤΑΙ ᾿ΑΥΤΟΤ᾽ δὲε- 
χομένων,) ἰᾷ εἰξ, Ἰρῇυς νεῦθα.. ᾿ρῆυς ἀοξϊγιηαπι Ἔχοϊριθητζίαηι., νοὶ ΤΑ" 
ΛΕΧΘΕΝΤΑ δεχομένων, ἰἰθεηζεῦ απ. ΠῚ ἀἱσοδδηταγ δι ρ! δἐξθητι σι ὅς. 
Ἑςτϑάθησιιμη ; Ῥτὸ πὸ Πργατὶς ΟΠ τ ΙΔ ηὰ}5 ἠε. ἴὰ0 τοροίατ,. ΤΑ ΔΗΘΗ" 
δεχομένων, ἴά, εἴξ,. νετίζαγοτη οχοὶρ᾽ εητίαπι. Ῥοίξ Παο Τοίερμιθβ : ᾧ πολ- 
λὲς μὲν Ιυδιαίος, πολὲς Ὁ ") πὸ ᾿Ἑληνγικὰ ἐπηγάγετο. 14 εἴς, ὃς τλυϊτος: 

αυΐάεπι Τάφος, τη ]το5. οἰϊαπι. Ούθεος Ραρᾶποβ. δά {6 αἴἴγαχῖς. Ηἰς 11-- 
Ῥτγατίυς αἰΐδηο ἴδῃς ἰοσο πο Οδιγιάϊς., αυὰ ΠΑΥΓΟΓΙΟηΪς Πἰατα ἀΡΓσΠΊρΕ-. 
τὸ νἱάδητυγ, ὁ Χριςὸς ὅσ Θ' ἦν, 14 εἷξ. Ὠἰος εγαὰς ἙΒεζωςς 

Πεϊηήδ. Τοΐορπις : καὶ ευὐσὸν,, εὐδείξα ΟἿ ἀρώτων αὐδρῶν παρ᾽ ἡμῖν, 

σπιυρῷ ἐπιχετιμηκόπος Πιλάτε, ἐκ ἐπάυσαντ2 οἱ τοωρῶπον αὐπὸν αγαπή- 

σαντες, ἰᾷ 6}. δὲ εατὰ αὐΐάεπι' ἃ. ὈΥΪΠυὶς ποίξγω σεηζ5. ν]γ]5 δεου ΑΓ Π1;. 
οαπὶ οταοὶς ΡΡΙΙοΪο αἰεοι ες ῬΊ τσ... Ποη Ιάεο ἠοπἰτεγαης. 5 0] 8η-- 
τοὰ δπὶ αἴημδδαης. Ηφς δυο νεῦῦα. ἐνδείζει “δ ὡρωώτῶν οὐδιρῶν παρ᾽ 

ἡμῖν, 4 εΠδ.. 4 Ῥτὶταῖὶς ποῖτῷ σερεὶς Ποία! πιδυ5 ἀοςυίαταπη, αὐἰθὰς. ἔς 16: 
Τάτγεγα ροῖυ ες ἤαο ΠαΡγαῖ]Ο 7. ἰατεητοηι Γ]}1 ργοήθγε νἱάδηζατ. ΤΟίΕΡὨΣ. 
ΦΠΙ ΠῚ ῸΠῚ. ΤογΙ ριοτῖ5.. ροΐθ Τυἀφὶ. ΘΒ αης ἴβοτὶς Ομ τοὺ ἱπέεη-. 
Πίῆπηϊ, ὅς ᾿υτεὶπὶ ἢἰο ἂς γϑὶυτι αἰ ἀσοηάο. Ἰηβηπαπεὶς., [εἰσπι. ποΏι 
ἤπο φτγανηΠπιογαπι νἱγογαπι πα 16 σρητῖ5 ῬΥΙΠΟΙραμ,.» δυξξογιζαῖα ὅξ, 
ΘΟΠΠΙΠΙο ἀαιηπαῖυπι ; τάδοαιθ τηΔρ]5 ΤΠ] γα ἤ4 πὶ εἴα δ᾽ 5 αὐδοίασαπηι ρεῦ-- 
νἰοδοίαπι 115 ΠΟΠΊΪηΪς Ῥατῖεδ. ἰονθητιαῃι.,., αἂϊ ἴαπτ 9. νἼτ]5᾽ ται. ὃς 0: 
Τυρριοῖο. ἀϊσηὰς ν᾽ ἀαρδαῖαγ, ΤΡ γασῖας. δυο (γῆι 5. πφο Ἱτεγυπλ: 
4ε {το Ἀτγοιγμάιτ: ἐφανη γὰρ αὐτοῖς τρίτίω ἔχων ἡμέρων, , παλιν ζῶν, “δ 
ϑείων προφησῶν παῦσιέ σε ἃ ἀλλα μυρία περὶ ὠναὰ ϑαυμάσίᾳ εἰρυκόπων,. 14 

εἰδ. τπᾶπὶ τεγῖϊα ἐἶδ ΓΟΡῸΠῚ νίνϑηδ. εἶσ ἀρραγαΐε 7. οὐ δφο, ὅς πιυ ἴδ: 
2114 τῇ γα 1} } 4 ἀ46 δο΄ ἀϊν]ηὶ Ῥγορπείῳ ρυβαϊχηεηξ. 

Ουἱϊς ποη. νίάες ἐδ 115. αὐυα ὅς παυγαϊιοπὶς Αἰυπι Δρτυπηραηξ 9 Τοίε-. 
Ῥῇυπι Τυάαθπι Π6 Ρ6Γ Το Π]υ ΠῚ 4] ΕΠ ςορίταγε ρου !ε : ἐξά εατι Ροίξ 
Ἧασο νεῦθα. ἐκ ἐπαυσανπὸ ὁι ποωρῶτον αὐυσὸν εἰγαπήσανπες, 1] .εΠ}.. ὩΘΏ Ἰά60: 

ἀοἰπίτεσαπς 411 Ρυϊὰς δατη απιαδαηῖ, (δ᾽ ο ὅς ὨΌΪΠ.α πιοῦὰ ἱητεγροῆτα {8-- 
Ἰεοε : εἰσέτι. σε γώ δὲ Χριςιανῶν ἐπῈ σὃδε ὠνομασμένων (1}ν ἐκ ἐσέ- 
λιπε φῦλον, 4 41}. πες εἰἰαπη ἤυπς (ΒΥ παποσζαη σαηὰβ 80 1110 π0- 

τη ἐγαποητίυτη ἀείεοϊε. 
ΨΊάες ἤπὸ ἰς ἔρυτιῖς αὐ ἀ! ται η 5. αυῷ εχ Ταάαὶ οἵα εχοϊάεγε ΠΟΙ: 

Ῥοίυεγθῃξ, ΤΟΙΕΡΏΙ παγγδίϊοπεπι 1184. ἰἰδεγα βπδηζειη ργόσθάεγε. υξ Ὠ1ΠΝ 
ΟΠΊΠΙΠΟ ἴῃ δὰ δα ἔδηΐιπι ἀδἤάήεγετυγ ἢ ἧππὸ υὐ ἴῃ 115. 41 ἱπορῖε ἰη- 
τγαία πη, 1ΠτΕΥΡΟΙΑΙΥΙΧ τπαπὺβ. . ΠΙαΠῚ ΔΟΓΙΠΊΡΘη5. ὅζ. ΟΌΤΥΘΏΣΙ τΠΟΥᾺΚ 
Οδ] οἱ η5.. ἔθ !]Ὲ ἀεργεπεράσταῦ; πες ἢἷς αυϊδαηθατ ἴῃ ν ΕΟ, ἃς ΘΕΓΠΊΔΠΟ 
ΤΟΙΈΡΕΙ τεχίὰ τοι δζαπι. 4804 ποη ἔοτὶδὶ ροτυεγὶς ἂ Ηζοτῖοο Τυάαο» 
401 πιοπίπ πιάτα. ΠΠατὰ ΟΡ ΠΠτουίατι ομαηΐπο ἱπία ὅξατπ ργατεγμ ΓΓΟΓΘ 
ΙΧ δ. ΠῈ Υἱχ ἡυϊάσπ ροζεζαῖ, οὐ οαΐεγας οπαη 65 ἔπμα σΘΏΓ5. ΓΕ5 86- 

ἴζα5 
ἀαυδονν χτοηη σι, αι εἰμ γὴν πα ἀν ἄχ ρου 

{1} 15 ῬῬοδωγιᾷ,) ὠνομιασ ιέγον ΡΓῸ ὐγομιασλιέγωσ. 



Ὁ ΤᾺΣ Ἔ ἢ Τ ΒΓ Αἱ ,ξ 

ἢας Ῥεγίδαογείυῦ. 519. 4] τοῖαπὶ ἀσης ἰοσαπι {ρροπεϊεϊα πὶ εἰς ογξο 
ἄσπε.., ἔβοι!α ΠΙασριεητῦ αὐαΐάαηγ (αἰταπὶ 1115 ραγίες τείξοδηήας οι, 
ουπὶ οοἴετας ὃς ἴαπας εἴα, ὃς ἡ} 10 ἱποοιηπηοίο ἔεγνασὶ ἃς σειϊπεσὲ Ροῖϊς, 
νἱάογῖπε : 4υἱ δυζΐεπὶ ΡτῸ οπληίαμη Βυϊαίοα ἰοοὶ ραγίαμι ἱπέορτιζαίε ἔδης- 
ὐᾶπὶ ῬτῸ ατὶς ὃς ἴοοϊβ ἰζα αἀἰπιϊσδηῖ, αὐ ἡ απ εατατῃ γαέξαηο τεπαγῇ 
ἤπαητ. ἀϊ ἴωο ἔτυιδπίυν γπάϊοϊο,, τηϊπίαυς Ἔχρ!]σθηξ, συ Τοίερπας, Ροίξ- 
απλπὶ ας: ΟΠ, ᾳαια Τυἀ8]5 αἰ ΡΠ ΊσαΓΘ... ἤθο ἘτΒηϊοὶς. ΡΙασοῖα. Ροῖδα 
τδηῖ. δπυϊία ςοροηΐε πεοοίηϊαίθ., ἱπῖὶὸ 0114 {πδάδηϊα. ἈΠ: ῖ6, (οἷα νεγὶ- 
ξαῖὶς νἱ παρ τς ἰςεΙρΠῆςις, ΟΠγΗϊΙαπογαπι ἴβδογα Πλ1 ΠΕ ΠῚ6 διΏΡΙΕΧὰς ἔπεγ! ς 

1614. Ρ. 172. τεξξ. ἸΙοοῖς 6 ἀθα 5. Τοδῆπε Βαρελῖα ἱποϊρίεης 5 
Ἡρώδης ὁ Τετράρχης γαμᾶ τῷ ᾿Αρετὰ ϑυγασέρα, ᾧ σωῆν χρόνον ἤδ᾽᾽ πο- 
χιώ" ἀοἤηϊς., “ὦ ϑεᾶ κακῶς Ἡρώδῃ θέλοντος αὐ ρῥεῖϊίζα ἔππέ ὁ {ἰδτὸ 
χντιΐ. Δπείηαυϊ. 7μάαῖϊοατ. Ρ. 882. ὃς 883. Ἐα4. Ηλνετγοαλίῃρ. Ῥ. 174. 
τεδι. ὁ ἀδοίπηο ποῆο ἰἶἰδτο Δητίαιτ, 7.4, Ῥ. 174. νετῖ, ὁ νἱςεπαιο [1- 
ὕτο. Ῥ. τ759. τϑέξ εχ δεοάθιπι Πἰὐτο, ο. 9. Ῥ. 975. δκ ι9ο7γ6. Ἐά, Ἡᾶνεῦ- 
ςαΠΡ. τεβητποηίμηι. ΣΠἀ ἀε 5. Τασοῦο Αροβξοίο. 

Ῥ. 179. νεῖ, ἐκ ὧδ᾽ ἱστορικῶν» δέκα «μῶν ΕἘΥΣΕΒΙΌΥ ΤΟΥ ΠΑΜ- 
ΦΙΛΟΥ, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. διά, ἐκ αῷ πόμε πρώαῳ. Ῥ. 176. 

τεξξ. εχ εοήεπι ῥσίπιο Πἰδῖο τασπιθηῖασι Αἰτϊοαπὶ. [δ14. Ρ. 176. τεέϊ. 
ἐκ τόμε δευσέρε,, ἰδίαια, ἔγαστηδητυπι (ἰεπηξητὶς., ὅς ἀεῖπαε ῬΕΙΟΗΪΚ Ὁ 
1614. Ρ.. 176. τεξὶ. ἐκ σῷ στόμα τρία. Ῥ- 176. γετί, ἐκ σὰ «ὖμε δ΄. ἰῦ, 
ἐκ αἢ αὐμα ς΄. 1δ14. ἐκ «φῇ «με ἡ. 

Ῥ᾿τ77.τεξξ, ἐκ τῆς πεντχσύμε ἐκκλησιασσικῆς ἱστορίας ΘΒΕΟΔΩΡΙΎΨΡΓΟΥ. 
ἐδι14. ἐκ σὰ «όμε ἀρώτο. Ῥ, 177. νετί, ἐκ αὖ τόμε δευτέρα. ᾿θ14, ἐκ σύμε 
αϑία:.  Ῥ, 178. τἸγεΐ!ν ἐκ πόμα, ἐ. 

Ῥ. 178. νετί, ἐχ αῷ οἰνπαῷ Θεοδωρίτν., ἐκ αὖς ἐἰς «ὃν Ὡροφήπην Ἰεζεκιὴλ 

ἑρμηνείας, ἐν αὔμοις τες 1014. ἐκ «όμε πρώτα. Ῥ. 179. νοτί, ἐκ σόμε β'. 
1δ1.. ἐκ σύμε ζ΄. 1614. ἐκ σόμε τά. ἰδ14, ἐκ «ὅμα ιβ΄. Ῥ. 180. τεξξ, ἐκ 
σόα τς. .᾽ 

᾿θι]άεπὶ Ρ. 18ο. τεξξ, ἐκ σῆς εἰς πὸν τροφήτην Ἱερεμίαν ἐξηγήσεως π΄ῷ 
οἱυσᾷ «ὐὐ σύμοις ιβ΄. 1014. ἐκ «με δευσέρε. Ῥ, 180, νεῦί, ἐκ σόμε γ'. Ἰθῖ4. 
ἐκ σόμὲ ιβ΄. 

1] ἀεπι Ρ.. 180. νετγί, ἐκ σῆς εἰς σὸν Προφησίω Δανιήλ ὀξηγήσεως αἃ οἷν- 
“ὦ εὐ «ὖμοις δέκα. 1514, Ρ. 18ο. νεῖ, ἐκ «όμε β΄. 1θ1ά, ἐκ σύμε «(, 1614. 
εχ σόμε δ΄. ὶ 

Ῥ. 181. τεξϊ, ἐκ τῆς εἰς αὐ “αλπήριον ἐξηγήσεως αῷ ἀυπῶ. 10 ]᾽14, εἰς ««Ἀ- 
μὸν εἰ. 116. εἰς «(αχμὸν δ΄. Ῥ, 181. νοΐ, ἐὶς ψαλμὸν ἐ.. 1014. εἰς 4ψαλ- 
μὸν ἰ. 1014, ἐὶς «ψαλμὸν μή. 1614, εἰς ψαλμὸν ξδ΄. 1014. εἰς ψαλμὸν οζ' 
1014. εἰς ψαλμὸν ψ. Ῥιὶ 182, τεξϊ, εἰς ψαλμὸν ριέ. 1016. εἰς ψαλμὸν ριζ΄. 
1614. εἰς ψαλμὸν ρκβ᾽. 1014, εἰς {ψαλμὸν χβ', 1614. εἰς ψαλμὸν λή. 

Ῥ, τ82. νετί, ἐκ σῆς εἰς φὶς ἐπισπσολὰς αῷ ϑεαυεσία Παυλε ὀξηγσεως 
σῇ ἐυσῶ μακαριωπίτε Θεωδωρίσε, 1014. Ρ. 182. ψεχί. ἐκ σῆς Ὡρὸς Ῥωμαίας. 
1014, ἐκ σῆς «ρῦς ἹΚορινϑίας Ὡρώσης, Ἰδ14, ἐκ τῆς «ρὸς Κορινϑδίίες δευσέραε. 
1014. ἐκ αἷς «ρὸς Ἐφεσίυς. Ῥ. 183. τεξξ, ἐκ αὖς Φρὸς Θεοσαλονικεῖς Ὡρώαηγξ. 
1014, ἐχ τῆς αρὸς Τιμήϑεον πρώτης. ἰδ14, ἐκ αἣς αρὸς Τίσον, Ῥ. 184. τεξ, 

ἐκ 
ἦν 



7: ΠΙΑΤΒΙΒ.Α. 
ἔχ σῆς Ὡὡρὸς Ἔ βραΐες. δε, ᾿ 

Ῥαρίπα 184. νοτί, ναοῦ δὲ ρύτα τηδηῇϊς. Πεϊηάθ ρὲ 1.85. τεξξ,. ἐχ αὶ 
ἐπιστολῶν αὐ ἐπὶ ὦ ΚΑΝΙΚΛΕΙΌΥ ΤΟΥ ΧΟΎΜΝΟΥ. Ῥεπος Νίςορδο- 
το Οδυῆπο. οὐἱ {δ οχίτυσπι νας Μοηβοῆο (βέῖζο Νιαϊμαμαθ α ποπΐθῃ 
:ηάτταπι, σα)αίαυε 5114 [τὲπὲ Τοῦπηὶ Ῥαίαοίορο, ἀεῖπάθ [πρεγαΐοσὶ δ 
Δηηο0 ΟἸΒΥΠ, 1295. πυρῆτ, νἱ4ς Ἑδδείοιαπι ΒΙΒΙ;Θεἢ, ατγως. Τονι. ων: 
6,5... Ρ.344. ὃς 345. 0δ0ὴ᾽ Ξ 1ΠΠ1|5ς ἘΡΙΠΤοΪΑς 1 ΒΙΒΙΙοέπεος Εερία Οοάΐοο 
εχίταηίες., ροίξ (ἰἰδυδοπυπι ὅς (ὐὑδηρίαπι. πηοπιογας., ἧς εὐ επλ. ορυΐου- 
ἰογαπι τἰτα]ο5. 6 Σδθαο ργοίδσε. Ὀϊοΐταν δυέθπι ὁ ἐπὶ. σῷ Κανικλχείε,, αυρᾷ 
1Ἰάθδλὶ εἷξ δὸ ὁ Καρνίχλειθ' ; νϑῖ ὁ Καγέκλης , ΜῈ δ᾽ Καγικλείων,, ααϊδὰς 

ΠΟΠΆΪΠΙΡα5 Ραΐπι 4 ΒΥ Ζαητιηὶς ϑογρίογί δας ἀρρειαΐαῦ., 4] (απίουϊο, 
ἥνε αἰγαγθξηῖο Ἱπιρεγδίοσὶς ργαεγαῖ., 78πὶ νεγο, ἱπαυΐξ (ὐδηρίας ἴῃ Πᾶπο 
νΟΓΘΙ ΟΠΊΠΙΠΟ νἱάδηάυς,, υὐ ὅς δ ΑἸοχίδθοπι Αμραμ Ρ. 25 8. ὅς 378. 
(ἰδηϊοα πὶ 14 νὰς δρρεϊδίαπι να] ΑἸεπιδῆπυς 4Ἃ Ργοοορη ΕΠ τουδὶ 
[ξοτεῖδηι., αυοά σαηΐο}} ἐογπιαπὶ τείεγγεῖ , ἴδῃ ροτζίας 'φιοά τὰ. σαπίου- 
᾿ὶς ΠέάμΠΠ15 Γαεπιαγοίαγ, αὐ ΠοαΐΘ δείαπι “βοῦὶ (οἱδε,; δαἰπιαῆαξ νετο δά 
ῬΙΙΙΠΊ ἃ καγὲν ὃς κανὲν, ἰά εἴξ, οδηϊδταμα, ἀδάμοϊξ,. 

Ῥι 185. νεῖ Λακωνγικαὶ πῷὸ ἐυαᾷ (Χόμν.)}), αὐδγαπη ἧος εἴτο [ρεςϊ- 
ΠΕ: εἰ Χροιςὸν ὁρῶν πρέχες, καλῶς πρέχας, κ» καιάπεινε δ δρόμον" εἰ ὃ 
«ρὸς ἄλο αἰ σπέυδων βλέπεις. εἰκῇ ᾧ μοΐπην ἀπέυδες. ϑ8ε4 Ὦδως ἰοτίαῆε ἤθη 
Ἱπίερτα, εἰὉ δρίοϊα, δὲ ἐδατθητία εχ 1Π|4 Ἔχοορῖα. Ῥ. 186. τεξξ. ἐκ σῆς 
πρὸς αὐτὸν αἢ ἱιὲ ᾧ παρακοιμωμένε. : πὸ 9, δὲ 

Ρ, 186. νεῦῦ, ἐκ αἷς βίβλυ αἢ μακαριωηρίηαῳ ἹΚωνςαναιν πόλεως ᾿χυοίο ΓΈΡ- 

ΜΑΝΟΥ͂. 6 νδῦ!ῖς Θεγπιδη15 ῬαίγΙ τοῖς οη!παητ Πορ δος “θοσ 486 
Τογῖριῖς νἱήε Ἑᾳδσεὶς, Βι6]. σας, Τ, χὶ τ ν. ο. 41. 4. Ὁ, 266. υἱαυθ 
84 ρ. 21τό, 

1014. Ρ. 186. νεγῇ, ἐχοεγρία εχ εὐυΐδεπι Θδυσπδηὶ λέγε ἀ, ἐκ λόγα β', 
ἐκ λόγε ἐν, ἐκ χόγε εἰ, Ῥ, 187. τεξϊ, ἐκ χόγυ ζ΄, ἐκ χόγε ἡ, ἐκ χόγῳᾳ ἧ- 
ἘΡθη. ν δεῖ ἐὰ λόγα τά, ἐκ λόγα ιδ΄, ἐκ λόγα τέ. Ῥ, 188, τοίϊ, ἐχ λόγι 

"τ. ἐκ λόγε ιζ΄, ἐκ λόγυ (ἡ. Ῥ.1τ88,. νεῖ, ἐκ λέγε ιθ΄. ἐκ λόγα κγ΄, ἐκλό- 
γ5 κθ΄. Ῥίτβο, γτεξὶ, ἐκ λόγε λ΄, ἐκ λόγε λα, ἐκ λόχε .Χβ΄. Ῥ.189. νοεῖ, 
ἐκ λόγε λγ΄, Ῥ, 190. τείξξ, ἐκ λόγε λδ΄, Ῥ, 190. γψοΡΐ, ἐκ λύγε λό, ἐκ 
λόγε λζ΄. Ῥν τοι. τεξξ, ἐκ λόγα μά, ἐκ λόγε μβ΄. Ῥν, τοι. νετῖ, ἐκ λό- 
γειβεί. Ῥ, πο. τοίϊ. ἐκ χογε μή Ὁ. 192. νεγί, ἐκ λόγα μθ΄. Ῥ, γ93- 
τοί, ἐκ λόγια γα', (1) ἐκ λόγε γβ', ἐκ χόγε γγ΄. Ῥ, 193. νεΥ, ἐκ λόγο 

νδ΄) ἐκ λχόγε νε΄. Ῥι τρ4. τεῖΐξ, ἐκ λόγε γζ΄, ἐκ λόγε γή ἐκ λόγο γ39΄, 
ἐκ λόγὰ ξβ΄ Ῥ, τ94. νεῖ. ἐκ λχογα ξζ΄. Ῥ. το5. τοίϊ. ἐκ λόγε ὁ, ἐκ 
λόγι οὐ, ἐκ λόγα οβ΄, 

ῬῸ τος. τοῖξ, ἐκ σῆς βίβχε πῆς ἐξηγήσεω: δἷ'ὶ ἐν χυρμακαῖς ὠναγιγωσκο- 
μένων ἐυναγχελιῶν, συλλεχϑείσης ἐκ διαφόρων. ΤΙΠΟΙΡΙΙ, 11 4επὶ παρὸ “, κυ- 

ρία- 
--“--α 

(1) Ιδ᾽Τ᾽άεπι (ὐειπιάπυς δυβόοτεπ 112Πὶ ἰῃ πιοράϊο Ῥασγδά το ροῆιαπι ἤς 2]]ςρουῖσε ἱπτεῦρτε- 
ἰΆΓΩΤ, ὧτ πα τὶ νοῖετεβ ΟΒε 8 π| ὅς ΚἀΡθίο! : :ἔστι ξυλὸν γνωστὸν καλὴ ᾧ πογηρῶ) δ 
9 ἡμὴ ϑεωρίκ , ἡ γεῦσις δ ἐμκρπίας,, οἱ ηδ ἀμύιτοι δ ἰδυπαϑέιας, μῷ τίν ἡδυσέ- 
Θείκν ἔσασιν ἀκριθῶς, διε ὕψες κκατολισϑήσαντες ἔγὸσι" ταὶ πλέισ]κ δὲ δ πραγμάτων 
ἐκ περαϑέσεως οἴδασι δοκιμάγεῶς,, εἰς τῦτο γδ πείϑομει φέρειν το διωνοιγῆνκι λέγετε 
κι ΤᾺ ἐπτκικόἼων τὰς οφθαλμες, αὶ τὴν ἐξ ἑμαρτίας γύμνωσιν κατανγεῖ». 



ΘΙ ΑΤΈΕΈ ΙΔ ἃ. 73 
μιακῇ μισὰ σίὼ Χρισαξ γέννησιν. Ῥ, τοῦ. νετί, σῇ κυριακῇ φὩρὸ δ φεῖ-. 

σων, Ῥ, τού. τοδὶ, τὸ κυριακὴ μα! σὲ φῶσι. [Ὁ] Πας οδίεγνανϊμηυς Ρ. 19ό, 
ἐν δέ τις ζησήσει κ' τί δήποασε ἐχ ἡ ἡμέρα καϑ᾿ ἣν ἐπέχδηγ οἰδλοὶ καϑ᾿ ὃν 
ἐβαπτίσϑη, ἐπιφάνεια λέγεται) ἀκόσεται, ὅτι, ἐχ ὅσε ἐπέχϑη . πᾶσι κα 

ἀέδηλος γέγονεν.» εἰλ᾽ ὅτε ἐβαπτίσϑη" μέχρι γοὶρ Τοίυπης σῆς μέρας ἡ γνοεῖ- 
Ὁ “τοῖς πολλοῖς ὅστις ποτὲ ἦν" φησὶ γὰρ καὶ ὃ Βαπτιστής" μέσος ἢ ὑμῶν 
ἜἘσακεν., ὃν ὑμᾶς ἐκ οἰδατε. 

Τὸ μεπὸὶ ϑάνατον ἐπιχεόμενον ἔλαιον ἐπὶ Τοῖς ἱερῶς κεκοιμημένοις α᾽ρε 
'χιερεῦσί “σὲ χαὶ “μογάζεσι, “αὐ ἘΠῚ σὰς ἱερὸς ἀγῶνας α'ϑλῆσω ᾧ σελειωϑῆνοι δ᾽ 

'χκεχκοϊμημένον παρίσασι., ἢ αὐ φωστικὸν ὅμα ἃ χαϑαρώσιτον. (Λἱ αυϊάεπι 
τῖτυς εἷξ ποίδηπάμι.. 
Ῥ τογ. τεΐξξ. φὶ δωδεκάτῃ κυριακῇ, σῷ Δυκὰ. 1014, σῇ ιἐ κυριακῇ . σἕ 

Λὸχᾷ, πελώγα χαὶ Φαρισαίε. Ῥ. το7. νετί. αὖ ἐσωσι, ΟἹ ἤφς οβίεγνα- 
ψὶηῦς: ᾧ περιεργόσερον ἴσως ἐς δόξαε σὸ ῥηθησόμενον, ὅμως εἰρήσεται" ὅτι 
ὁ ἄρτος ὃν κλῶμεν, 142} χσὸ φωνόμενον μὲν͵, ἐκ σίαθ σώεσσωῶς . σιτευτὸς 

ἐηϑείη" ΧΙ σὸ τοέμενον Ὁ. σὸρξ ὧν, μόσχ Θ΄ ἀγ λεχϑείη " ἢ ὁ εἰυσός ἐστι 

μοσχὸς ᾧ σιτευηός (1). 
Ῥ. τοϑ. τοξὶ, σῇ κυριακῇ σῆς ἀπὸ κρεωφαγίας. 1014, αὖ κυριακῇ τῆς σὺυ- 

μοφάγε. Ῥι τοϑ8, τεΐβ, τῇ πρώτῃ κυριακῇ ΦΙ νησσειῶν, ὉΔῚ δας οδίετ- 
ναν τηι5: Δαυὶδ' φανερῶς «αἱ σὸν "χρόνον Ὡρομήηνύει ἃ Κριςᾷ παρασίας, ( πιᾶ- 

Ἴε 'ὰ (οἤ. σαωρῥυσίας ) ἐν οἷς χέγα,, ὅτι εἶπα, ἐἰς δ ἐἐιῶνα ἔλεος οικοδο- 

μηϑησεται" ἐν ποὶς ἐρανοῖς ἐποιμασδϑήσετοι καὶ ἀλήϑειί σε ἀὐση γοὸρ καὶ προ- 

φήχεα ἃ χρόνον σῆς ἐνσάρχκα οὐχκογομίας μηνύει, . ἈΠῚ γαρ τὸς Ἕβροΐας,, ὃ 
οἰῶν χιλίων ἐτῶν ἔχε διάσσημα. διὸ μα! οὐ κεχϑῆναι αἰὼ «ροφητείαν,, 

σιωάγονται ἔτη χιλία ἕως ἃἕ Χριςᾷ ἐπελέυσεως, ὅπως" οεἰπο σῷ ἀτλες Δαυὲδι, 

ἕως σέλες Σεδεκία ᾧ' ἀιχμαλωσίας τῆς Ἱερουσαλὴμ, ἔτη σεπσρακύσια " ᾧ «ἧς 
ἰἰχμαλωσέας χρόνοι ἑβδομήκογα.͵, ἕως πρῶσ ἐτᾶς Κυρὰ αὦ βασιλέως Περ- 

σῶν" χαὶ ἀπὸ Κύρυ αὖ Περσᾶ, ἕως ἀρχῆς πὸ ᾿Αλεξάνδιρα,, ἔφη διακόσια 
“ριάκογσα" ᾧ ἀπὸ ᾿Αλεξανδρα ἕως πσέλες Ἰζλεοποσρας, ἃ. ἀρχῆς ἃ Ῥωμαίων 

Μονοκρατίας, ᾧ ἃ ἐνσώρκε δικονομίας Σριτξ, ἔτη πριακόσια" ὡς ὁμᾶ σιωωυά- 

γισθοι πενηχς αὖς χρόνες, ἔπ χίλια, ἢ οἐιῶνα:. 

1614. Ρ. 198. νεγῖ, σῇ δευπέρᾳς κυριακῇ “δ γηστεῶν Ῥ  ΤΟΘ τεξις αὖ 

τοίη κυριακῇ. Ἰδ14, οὗ κῃ δ βαΐων, Οδἱ ας : Γλωρσόκομογ ἐΐρηται αὐ 

κιβώτιον ὅ, τι ἐπεκομιζον βαλονσες αὶ διδόμενα ἐυτοῖς χάριν φτροφῆς ᾧ 
πενήσων ἃ ἐνδυμενίας, ὅφσι κατεῖχε σὰς γλώοτον' γλῶοσχι γα ἐκαλῦνχο παᾶ- 

Το. [1]. Κ ρα 

(1} ἴᾳ σοάϊες Ὠ111. Ἰδῖεῖς ἱπάϊςαιυν τῇ είν Ἰυάννν Τῷ Καρτάϑήας., περὶ τῆς ὧν τς 
χοιγωγίας ; («ὦ ἢζ (υοτ ἀυπταχαῖ ἐσεεγρία ἰοητεπτῖὰλ εχ πος ἰἰδτο Βυ)]υΐεε. Ἰοαηηΐα (δτ- 
ΡΆ1ΉΙ 0 ουΐὰς πρὲς τὸς ἀπὸ τὴς ᾿Ινδίας προτρέψαντας μοναχὸς ϑιχκλητικὴν 8 ΓΠοῖῖο Ἰαὺς- 
ἄδιυς (οἀ. (Ω(Ι. ες Βος δυϊεπὶ περὶ τῆς ογίας κοῤγωνΐας ορεῖε π0}}ὰ ἀριιά ἘΒδυτὶςί πὶ 
ταεητῖο.. Αὐ γεῖο ας ἑοτιαῆςῊ ἀείαπηρια ποὸὰ ἴμης ς 4υοάάπι ρεσυ]ϊατὶ ]οαποὶϊς (ἸΑΓΡΔΓΠΙΙ 
περὶ τῆς ἀγίας κοιγωνιχς Ορεῖε 7) (εἰ ἐσ 4υοάδιη ςᾶρίτε συ)υἀ τ Οροτΐβ, ἰπ 400 ἀε ἐᾶ 
Αἰλγρδιβιυς ἀρεῦθαι.. δὶς πη (οὐ. ς75. ΡῬεσυ]]αγῖ8. ὅς δποηυ πηυ8 τγδόϊδιΡ ἀο]τοίσεις ἱπάϊςς 
(τν ἢς ἰηΐςτίριυς, περὶ τὸ πότε; Κα ποίῳ τρόπωγ μὴ παρέντος ἑερέως» γὴὰ πῶς δέ μετοαλὰ (5 

βαίνειν ων ϑείαν καὶ φριχτεῖν μυςηκίων; ίαπταυϊείη Πὰς ἀυπίακχαι Εχεεγρτια ἴη ἢθς ἀγριπηεηπ 
ταῖπ ες γα 15 ἰδιτιρας. ὅς δέ !ρτοιΐδας. Εςο]ςεΠαἤίςὶβ : ὃς Ῥτίπιο 4υἱ ἄδτη [0], Σ 52, 9 τ. ΟΟΟΆΤΓΙΕ 
τρωτησις ο κπένκρισις τὰ κγία Μαρκίαν, ἀεϊηάς ἐκ τὰ αγίὰὲ ᾿Αναστάσι τὰ υκιτὸς 
εκ τὸ αγία Ἰσιδώρα ἐκ ΤῊ ἐπιστολῶν, ἐπ τῇ ἡτιωΐκτε ᾿ἸΙωΐννη τὸ Δαμχαχηδι, εκ [κα 
Χρυσοσ]έμα ἐκ τὴς τεταρης Συνόδυ, ἐκ τὰ ἀεγάλι Βασιλεΐε,, ὅς τυτίις ἐκ 75. ὁσίων 

Η “ ἫΝ ᾿ "6 μ Νὰ ὯὉΡ ΄ ΄ 

Ἵάτε Ἰωκννα τὰ διμκσχηνδ, ἐπ 1ν τὶ ἡϊβ ϑείαν μυτγιρίων λήγες 



σὰ ὍΤΑΤΈΒΤΓΙΒ Αι. 
ροὶ ΟἿ παλαιῶν, σὲ πᾶρ᾽ ἡμῖν νγημίσματα,, ὅτι οἱ ἐρχώοι γλώσσας. σοῖς γο- 
μίσμασιν ἐνεχάραταον. τ Ὁ Ἢ 

Ῥ. τφφ. τεξξ, φῇ κυριακῇ αὖ Θωμᾶ, υδὶ ας οδίεγνανί μηυς  ᾿Απορᾶσί 
σῖνες, πῶς, ἈΠῚ σὸν Λᾶκον ᾧ κ,ΊῚΊ σὸν ᾿Ιωώννίω, σοσαυπίκις ὀφϑένσος ΣΧ ριςῇ 

σοῖς μαϑησαῖς ουπᾷ ἐν ἀυτῇ «ἢ Ἱερασαλὴμγ ΠΙασὸν Μαΐρκον. «φὶ σὸν. Μίας- 

ϑαῖον, κελένονται οἱ εἰυσοὶ ὄχ ᾽ γωαικῶν ἐς σὴν Γαλιλαίαν ἐπελθεῖν, ὡἰς 
ἐχᾶ αὐυπὸν ὀψόμενοι, ολ᾽ ἐ μένογαες οἱυπὸν ϑεωρεῖν ἐν Ἱερασαχήμ; καὶ ἴστω 
δ χσαῦπσκ ἐπαπορῶν, ὡς ἠπίστον τοῖς δ γωκμχῶν λόγοις δι μαϑησαὶ ν᾿ οὶ 
ἐδεϊλχίων ἐἰς σὴν Γαλιλαίαν ἀπελϑεῖν, καὶ σῆς Ἱορυσαλὴμ ὥκνεν χωρίζεσθαι. 

ὃ Ὁ χύριος σὴν ἀπιστίαν κύων αὑτοῖς, δέυτερον λαϑράιως κρυπφομένοις, ἐν 
Ἱορεσαλὴμ ἐπεφάνη" ἔν γε μὴν «ἢ Γαλιλαίᾳ, ἐκ ἐπικρυπαομένοιςγ; ἐδ ἅπαξ, 
ἐδὲ δέυσερον, ἐδ᾽ ἐγκεκλεισμένοις φ᾽ ἃ φόβον δ᾽ Ἰοδιάωγ.., “πολῇ Ὁ “ἢ 

παρβῥησίᾳ, σὴν ἐπιράνειαν εὐαὸ,, ἢ δ᾽ ϑεύτπος ἐποιεῖτο σὴν ἔνδειξιν, “παρι- 
στῶν αὐυχοῖς ἑαυτὴν, ἃ δε ἡμερῶν. πεοσαρίκογτα ὁ παμνομεν θ', «αἱ χέγων πὸ 

περὶ σῆς βασιχείας αὖ ϑδὲεξ. ' 

Ζηπήσει δ᾽ ἄν τις, πῶς, ΠῚ μοὶ ἃ Ιωαννίω, ἤδη απὸ πνεῦμα (ι ) δίδωσι 

σοῖς μαϑηταῖς ὁ σωτήρ, ἈΞΠᾧ ἢ ἃ Λυκᾶν, μ! σίὼω ἐνάκηκ ιν ἐυτὸς ἐπαγγέλ- 
λεσα λήψεσθαι; λόψεσδε γὰρ, φυσὶ, δύναμιν ἐπελϑόνσος τὸ ἀγίο πνέυμα- 

σος ἐφ᾽ ὑμᾶς" καὶ πάλιν, παρήγγοαλεν αὐφοῖς ἐπὸ Ἱεροσοχύμων μὴ χωρί- 

ζεῦϑαι, εἰλοὶ πεοιμέγαν σίῶ ἐπαγγελίαν ασὸ πατρὸς.» ἰὼ ἡκέσασπέμε, ὅφι ᾿Ἶω- 
εἰνγης μοὶ ἐβάπασεν ὕδατι, ὑμᾶς ὃ «βαπείσεσϑε οὐ πνέυματι ἁγίῳ, ὁ κὶ 
πολλιὲς παύσεις ἡμέρας. πὴ γῶν ἐπόρῥητον τῦτό σιΐες μωὶ ὅτως ἐπελύσαῦπο " 
ὡς αὶ σίω πελείαν δωρεὰν τὸ πγέυματους γὼ ἀυτίὠ δίδωσι" πίυτίω γὰρ ὧὐ Ἢ 
Πεντωκοσαῇ δᾶναι ἔμελεν " ἐλὰ «πρὸς ἱποδοχίω ἀυτὲ τότες ἐπιτηδείως ἐποίη- 
σε" αὖ γὰρ λόβετε, ἀνα σ γένεσϑε ἐπιαδειοι πρὸς σὲ λαβᾶν πνεῦμα ἅγιον 

ἐΐρηται. διόχι χαὶ ασὸ λάβετε, ναὶ σῷ λήψεσϑε. τιγὲς ἐϊξξελάβονσο,, ὅτι αὃ 
μέλον ἔσεσθαι, ὡς ἤδη γεγενημένον προεύρηκεν " ὥσπερ ὅπε χέγε , “πάτξιπε 

ἐποόνω ὄφεων ᾧ σκορπίων, εἰναὶ τὲ παώσεσε. ἐἰ γὰρ ἐκ αὸ ἐμφυσήματος,, 

φασὶν, ἔλαβον αὐ πνεῦμα, ἐκ ἂν ξιπε. λάβεσε" αὃ γοὸρ λάβετε, τοῖς ἐδέπω 

λαβᾶσιν ἁρμόσει. Ἑυσέβιος ὃ ὁ Τῇ|αμφίλο εὐ, ὦ πρὸς Μαρῖνον ἐπιτολῇ ὅπως 

ὀξυγάτωι αὐ προσπεϑὲν, ὅσι διωρέσεις χαρλσμάτων ἐισὶ ἈΠ δ Απόςολον, αὸ 
ἢ εὐπὸ πιεῦμα " κὠὼλ πάλιν, ἑκάώάσαο δίδοσοαι ιἰ φωψέρωσις πρὸς πὸ συμφέρον ς 
ᾧ μεὺὴ γὸὼρ διοὲ τὰ πνέυματος δίδοτω λχόγος σοφίας “ ἀἄλῳ Ὁ λόγος γνώσεως 
ἸΟΥ σὸ ευπσὸ πνεῦμα" ἑτέρῳ ὃ πίςις, ἐν σῷ εὐσῷῶ σνέυματι, ἐνεργήματα δυμό- 

μέων" ἄλῳ δὲ, προφητεῖι," ὥλῳ Ὁ), φρικρίσεις πνόυνμάτων" ᾿ἑπέρῳ δὲ 2, γένη 

γλωοσῶν" παντα ὃ σαῦτα ἐνεργεῖ ὃν ᾧ «αὖ εἰυτὸ πνεῦμα, διωρᾶν ἐδίᾳ ἑκάστῳ 
χαϑὼς βέλεσαι, σαφῶς γὰρ διὰ τὰ ἐγὺς κ' πὸ αὐτὰ πνεῦματπος, πολιὰς -ἔιναι 

παρέςησε διωάμεας, φξῳφόρων «ραγμάσων ἐνεργητικαίς. ὅρα όιναυ μή πως ἦὅ- 
᾿ σαῦ- 

---..«.--Ἅ,.....-ὕ...-.-ἧ ἧὖ}ὦ}Σ-Σ7ὦἸὔἸΣς ..... ...........-.-ς-΄. τ -- 

(1) Αἀ οταπι δάϊογίριαπι οἰ ρ, 199. νει, Ογ., πκατὸ Λατίνων ; ὃὲ πᾶς 4 ἀ6 πὶ δυαγρὶ- 
μΑΪ16 Βοῖα.) 485) ἴῃ πγυϊτὶς (οά!οῖδυς Οταςὶβ., δῖ ἀς {{π|ῚΠπδὰς5. γεθ8 ἀφ Γ) ἀερτεῃεηά,; 
50 διϊεητία 5 οὐΐεγναηάα εἴ. φυηά εο5 γος Πι4η ἐΧᾶγαῖοϑ ἕω Ππ εἴατς ἀεηοηΐετες.. (ὧν 

διΐεῖα {Πἰρβηιῆςας συ μεειῶσοι γ, νεὶ σημμειῶτεῦν γ ὅς ἴῃ ἢος ᾿ρίο (οάιος ετἴατη οςςατηῖς Ρ. 179. 

νετί, ὅς Ρ. 173. νετί. Δὰ ΟΥΔΠῚ Ἰοςὶ ε ]οίερῃο ἀέρτοιηριΐ , υδι 5. Ἰοᾶπηὶ5 Βαρπήξ βτ 
τηεητίο : (γ πεβὶ τὸ τιμίῳ προδρόμε. ἰπ ἧος Οοάϊες ρ. 123. νετῇ, 4150} τερετὶ ποίάῖα πηὰΓ- 
Εἰπαϊεα) , 4υκ ἄς ἰῃ ςχτοτῖς θα ἀἀαιοάμπι ἰηΐτεηαεης οἷξ : )ϑικῶς οαὐαγτωττεῦν 5), (ςΠ]ΠἸοεξ 
τετο, 



ῬΙΊΛΙΕΚΙΒ Α. 75 
φαῦϑαᾳ ἐξεσίαν «νὼ μερικίω ᾧ χάριν πνδυμαπικίω δέδωκεν «υτοῖς " ἐχ ὥτε 
γεκρὲς ἐγείρειν γ, καὶ διωώμεις ποιᾶν., ἐλ᾽ ὥςε ἀφιέναι ἀμαρήματε" διάφορα: 

φὰρ πὸ χαρίσμαποε σὲ πνεύματος. διὸ χῳ σιυάπαα χέγων " ἄν τινων οἰφῆκε 
σοὺς ἐἑμαρτίας, ἐφίενται ἐὐυπτοῖς, καὶ «ὰ ἑξῆς, δεακνύς ὅτι αὖχσο αὐ ἔιδος δ 

πνώμασικῶν χαρισμάτων ἀὐυτοῖς ἐδωρήσατο.. μαὶ ἢ σίω ἐνάλχηψιν αὐτὸ αὐ 
πνεῦμα καπεχϑὸν χρὶ δ᾽ σημείων, ἃ πωνπὸς ἑτέρε χαρίσματος, «πὲς δ᾽ αυείμεις 

δ ἐνεργείας αὐτοῖς ἐχορήγησε. διὰ αῷσο ἐναωῦϑδα μοὶ ἀνά ἀρϑρὰ (. α]6 [η! 
(οὐ... ἀϑῥε ) ἐπε. καίβεπε πνεῦμα ἅγιον, δηλῶν ὅτι μερικήν τινα σῷ πνεύ- 

Μμαάσος ἐνέργειαν δίδωσιν αὐτοῖς" περὶ ὃ ἐκείγε φησὶ, λήψεσϑε δύναμιν ἐπελ- 
ὥόνσος αῷ ὠγία πγέυματος ἐφ᾽ ὑμά-.-: 

Ῥ. χοο. νεγί, τὺ κυριαλῇ σῇ παραλύσε, 10]. «7 κυριαχῇ «ἃ Σαμσρείᾳδος.. 

Ῥι 201. τεξξ, σὗ κυριακῇ «ὦ συφλὺ ; Ὁδ᾽ δο. 405. νου Πηπηα ὃς ἜΧρο- 
ϑιεητ1α. οοτμηρτοθαΐα ἔπηΐ .. οδίεγνανίπης : φασὶν ὅπ ὅπερ ἐςὴν ἐὸς ὄφεως 
ἀνθρώπῳ, αὔπο πόλι» σῷ ὄφει πσυέλος ἀγϑρωπδ.. 

Ρ. χσι»- τεξξ. αὖ κυριακῇ μἱ σὸς ἀγίες: πάντας. Ῥ., χοι, νοεῖ, ἢ ἐ κυ- 

ομακῇ, αῷ Ματϑαίε. 1014... αὔ᾿ κυριωχῇ “ὦ ἑνώσεως. Ῥ. 202. τεδῇ,. σ᾽ κυριακῇ 

αῷᾷ ὅρα. 1014... τῷ 5'΄ κυριακῇ. σα Μασϑαία. Ἰδ1α: αἢ τα χυδιεκῇ,, αὦ ΝΜίασϑαίε, 
1614: «ἢ ι΄ κυριακῇ, σὦ ἐυναβ. Ῥ΄, χοξ. νετί,. τ κὦ) Μάρχον κυριακῇ ᾧ' 
αἰ ποτομῆς .. 

Ῥὶ203.. τεξξ, ἐκ ' ἐπισοχῶν κυρὶ ΓΡΗΓΟΡΙΌΥ Πατριάρχα Κὶ ωγςαντινεπό- 

λεως, Δὲ ἐκδοϑεισῶν οὐ σῷ Πατριαρχείῳ . [)6 δος αὐζεη (εοτσῖο Ο γ-ο 
Ρτὶο, 41] ροΐξεα, ᾿πάυστο πιοπαΐεῖοο Παδιία.,. τοσογίυς νοσαῖυ5. 21, ὃξ: 
ΘΧ. Ἰεέϊοτε ργοϊδροίζοίασιο ἕβέϊυς εἰς Ῥαιγίαγοῃα (ρο ἰταημ5., 40 χι. ΔΡ ]].. 

᾿"ΔΏη. 1283. υἱαθ δά ἴῃ. 1289.. 400 ἀραϊσατε ἕως σοαέϊως., νἱής Ἐὰ- 
ΒΕΙΟ ΒΙΡΙ σε... Θεαῦς Το νι Τῶν. σς, το μὲ 603... δὲ ὅοδ, υἷι νϑτῖα: 
1105: τεσοηίες ορεγα, ὅς ἱπίοῦ εα΄' {Π|ὰ5. Ἐρμζοίας σχοι., Οταγίδηες ἴπ’ 
5. Επεογρίυπι Ναγίγγεμα., ἴῃ 5. Ὀ]οπγῆυπι Ατεορασίταμι., ἴῃ. 5. Μα- 
τίῃδιη Μαγίνγεμι, ἴῃ 5.. Ξυτηγιηίυπι Ἐριίσορυπι ΝΜΙδάγτεπαπι., πὶ Μ|- 
οἤὨδείεπὶ ΜΠ. Ῥαϊαοίορσυπι ἐδηϊογεπι., ὅς 1ῃ- 1Π1Ὸ5 ΔΠ1πὶ Απαγοηίοιηι 
Ῥα]αοϊοσαπὶ {εξηϊοτεπι 5. 41 {10 Ρφῖγὶ {ποοεῖ]ς δῆηπὸὺ 1282. δί Δῆη0 1326.. 
τὸ, Μ411 ἱπιρεγιυτη ἀθά!σαγα (αἰτ οοδόϊα.. 

Ῥ. 204. τεΐξν ἐκ “8 λόγων αῷ υαῇ ( Γρηγορία, } Ιδ1«:. ἐκ σϑ' χόγα εἰς: 

σὸν ἅγιον Γεώργιον. Ῥ, 104. νοτί,. ἐκ σϑ: ἐἰς σὸν ἅγιον Ἑυϑδύμιον ἃ Μα- 

δυσίω. Ῥ.. χοῦ... τοξϊ,. ἐκ τὸ ἐΐις σίω ἀγίων Μαρίγαν. Ἰδι4.. ἐκ σϑ. ἐἰς πὲν 

ἅγιον Διογύσιον. ἃ ᾿Αρεοπαγίασίω. Ῥ. 2οδ.. νετί. ἐκ τὰ ἐις «σὸν βασιχέα ἃ 

κῦρον Μιχαξλίω, σἂν ΤΠαλομολόγον, αν Ὡρῶτον. 016... ἐκ σῷ εἰς αὐν ὑἱιὴν’ 

εἰυσᾷ κῦρον ᾿Αγδιρόγιχον. Ῥ, 1207. τεξξ, ἐκ τῆς μελέτης εὐτᾶ,, ἐγ ἢ ἐναι- 

λέγει: φιλύσοφος λόγοις ἐκσηήσας σύρωννον. 1014... ἐκ ἃ μελέσρε οἱυσῆ ἐν ἢ φι- 

χαργύρα παῖς ἀπολογείσαι ἀποκηρυτσόμενος. Ἐὰ5 ΓΘΟΪ πιο] ῆε5. Ἐδθυῖο 9 
νι ἀείυγ Ἰσῃογαῆς, Ἢ 

Ρ,. 108. τεό;,, υἱαυε, δά ρ.. 220.. τοῖν ἐκ δ᾽ ἐρωτικῶν 8' λόγων «ἃ 
σοφ Δ ΑΝΑΣΣΒῚ. "01 ᾿Αρίςονδ ρον ᾧ ἸΑχλίϑεν». ἘΠΊ ἠε Αὐιδηστὶ. 

ἃς ((ΔΠΠτῆοας. διπότι δας ἔδυ}. νεγῆδθις. ΡΟ τοῖς σοηίοτιρῖα α (οηἠίζαητ!- 
80 ΝΜίδηαίίε, οὐ]ὰς Ὠδδοπιὰς ΟἾἸἸΓΟΠΙσΟΩ... ὅς ρίψῃ νεγἤδυς ρο τς 15 
Οἰγοα. ΔΏΠΘΠ. ττσὸ. (δ Μαημεῖθ, (ομήπεπο σοπιροβίυτῃ.. ΠΟ υἱέ’ 
ἈΡΟτία5. Ἰσηστα αι. ὃς Ἡ ποτίμτα,, Ελογιοῖαι,, Δ᾽ Τοἴαμα: οἴπμ θ5.. Ὧἱ ἐ6. Θφι 

2. ἰ λές α 



Ζ' ΘΙΑΤ ΑΙ ΙΒ Α. 

6 ἔλπάο αυϊάδηγ δυάίνογαηζ, οὐηηϊπο. ἰδίους : δα ἰᾳσ6. πηδρὶ5. ἀΐσηα οἱξ 
4υάπ) εὐϊῖα Τ᾽ βεοάογὶ Ῥγοάγομηϊ, 401 ἀποάεοίπιο. ἤου!ο ἰπθα τα ἐοσιρῆς,.,. 
ἐς Εῃμοάήδηϊες ὅς ΠΌΠΟΙ 5 ἁπλοῖς... ὅς. ἱπαδάϊεα. ΝΙοεῖα Ἑυρεηίδηϊ,. 
αὐθπὶ {46 πΚ ἔστ. τειηρογῖθις νὶχιῆε. οτεήο.,. ᾷθυ]8Δ πονεῖι [1Ρ τὶς. ὃς 
νεγῇρας ρο  τιοὶς ραγτοΓ σοηίοτιρῖα 46. Ὀτοί! ας. δς ΟΙΠαγὶο ς. δύποσῖθας - 
ἄθ αυα αυϊά {δητίαπι.., αἰχὶ ρΡ. 9. πιρᾶγαπὶ δή Πιοησὶ Ῥαίζογα!α ΑηΙ- 
τηδάνοιπομαπη., ἱπ αυΐϊδυς πιυϊτα πυ)αΐος Ογάοι! Ιοαμαςῖβ ὃς ἱπθρέα 
ψΕΓδΟΙ͂, ας τἰάϊςα!}} νεΐεγυπι ἐσίρεογαπι ἤπλ1].. ἐρεοϊηιῖηα ραϊητη. 6, (ο- 
ἀϊςε Κερίο. ργοΐα]! ς 

Ρ, ζοϑ. τεέϊ, ἢς ἱποϊρίαηε Ἔχοθγρία 6. ργίπιο Αὐπταηέγε ὃς (δ! τῆ εα 
ΔΏΟΥαΠΊ. ἰδγο., εχ αυϊδὰς ἔβοι!]6. φἰπίμηαγὶ ροῖεγις., αμϊά ἀξ τοῖα. πᾶς. 
(Ποηϊξαπεῖηι! Μαπαῖῆες. ρα Ϊα Ἰυἀ!σαπήστα. ἢτ:. , 

Πλανωνταιὶ γάρ ἐπὶ. πολὺ. δ οὀφϑδαλχμῶν. πὸ χύκλα ;. 

Τῷ μήκε- πῆς ὁράσεως. ἐμβλιωομένης φύσα. 

Καὶ σμῆνος ἐναρίϑμηπσον. ἐξαίρασιν ἐἰς μέγα. 

Ἂν σχύχῃ δ᾽ ἐγκαδήμενον ἐν σὴ «υχῇ ᾧ δέος... 

Τόσε ᾧ χίϑυς, ἃ φυκπὶ, ᾧ σὡς ἐφύ χες φύσεις, 

"Ανδρας ἡγόνσαι. μαχυαὶς.. ὅπλα περλκειμένες.-. Ἧ 
το μβῖδο “οἱ, 

Καὶ γάρτοι-. φΦιλαλότριον ὁ ςρατιώπης χρῆμα, 

Καὶ χέχναν, ζ φιλάδικον, ἂν μή σις ὠνασσέλῃ -. 

οἷς ΝᾺ 
Ψυχὴ ηὃ σάϑος ἐμπεσὸν, ἐπογεκροῖ ᾧ ἀυχε, 
κ͵ὶ σίὼ καρδίαν, δυσαχϑὴς ὡς κίϑος, συμπιέζα,. 

Καὶ ςόμα. αὐ λαλέςατον ἐἰ’ ἐἶησνρ δέπε. 

Ξ π ω 
Ονσως. ἡ. λύπη παραμρεῖν ὄιδε δ σοὺς αἰσθήσεις. 

ϑ. οἷς, ΝΞ αἴ, “ 

Καλος γὼρ ἔτω ϑαλερὶνγ «ὅσων χαρίτων πλῆρές, 
Ου μόνον ϑέλγειν ἄνθρωπον ᾧ συραννγεῖν ὑσχύε» 

᾿Αλ᾽, διμαι. ᾧ βαρύϑυμον λέωναν σκυμνοχρέφον.,. 

Ἰζαὶ χάπρον χαυλιόδονπο,, ἀὶ σαῦρον. μυκητιον. 
Βέλος ἐςὶν ἐσέίδηρον.νγ. οἶδ᾿ ἐὶς καρδίαν “σλήττει, 

δ αὐ φαρμακέυνα σίω «(υχί,. Δ ϑανατοῖ σὰ. βλέμμα. 
ὐῇξ, “ω .κ, ΝᾺ 

᾿ΑἈ᾽ ἥν ἐδεῤ, ὡς ἔοικε, χεῖρον εγδιρὸς βαρβέρε" 

Οὐ σῦρ, ἐχ. ὕδωρ, ἐδὲ ϑὴρ, ἐδὲ ϑαλάττς χάσμα κι τσ, λ: 
Ῥ. χορ. τεΐζ, ἐχοοσρῖα ἐκ λόγυ β' εὐυΐάεπι ἔδυ]. Ῥὲ 211, γε ἐκ. 

λόγε. γ᾽ Ῥ. χι2. νογῖς ἐκ λῦχε, δ΄. Ῥ. 714. τεξϊ. ἐκ λόγε τ. Ῥ. 21ς, Τοξϊς. 

ἐκ. χὄγδ..«- Ῥ,.2τός, νοτῖς ἐκ, λόχὰ ζ Ῥο. 217:. νεεί. ἐκ χοδό 8 Ῥ. ΖΣῖϑε 
τοί, ἐκ λόγε δ΄. 

Ῥ. χχ9.. τεξϊ. ἐκ σὲ Κρονικβ τῇ ἐυντᾶ, (ΟΠςοῖ οχ εαίάεπι (οηϊάπτιηὶ 
Νϊδησῖες (Ὠγοηΐϊοο, ὅς ἱρίο. ρο τοῖς νεγῆδυς σοπίοτγιρτο. 

Ῥ, χ2ς. τεδϊ, ἐκ δ ἡροϊ κῶν ἐπῶν τῇ «ἁγίε ΓΡΗΓΟΡΙΌΥ τῇ ϑεολόγο»ν 
ἰο] σεῖς Ἔχοογρία ϑϑηζεπτὶ 6 νας 1Π1ὰ5 ΡΟοεπαίδας., ἐκ λόγυ οἱ υΐᾳυδ 
δὴ λόγον μς΄. 

Ῥ. 231. νεῖ, ἐκ ἃ ἡρωϊκῶν ἐπῶν τὸ ΠΑΧΥΜΕῬΗ κυρ ΓΕΩΡΓΙΌΥ; δ᾽ 

ὧν τὶ καϑ' ἐχυτὸν (τηλία ἴῃ (οά; ἑκυσπῶν ) διηγεῖσαι ἐν σμήμασιν ἐγγέα. Ἐᾶδᾶ- 
διῖσ 



ϑ᾽ αἰ πὲ αἰ αἰνὰ. 77 
Βεϊοϊας Βιοποῖποο. ταῦ. Το νιν ἴων Κ΄. ο. 5.: Ρ.. 46. οδίετναξε Ῥαοῃγ-. 
γπεύθη σὺ καϑ'᾿ ἑαυτὸν οαΥϊηα 46 γίζα μα τηεξίποίαγε,, ὃς εχ 1115. νεῦ-" 

ἴὰς ᾳυοίήἠαπι ΠοΧαιμεἴγος δήάδυςεζε 1,. χ. Ἡ]ζοτγ. ΒυΖαητ)η.. ο,. 14. δθετ ον 

Τη: ἨΪς., υὧὐ εχ εοτὰπι ἘΧοεγριὶς ἃ Μασαγίο ἉΠ]Ατἷς Ἰυάίσαγε τα ΠἸΙοὰ]τ 
ψεζεγες ροεΐας, 8ς ργαίεσι! πὶ ἘΤοιηθγυπι,), ὃς 5. ατεσογίτη ΝΑ ΖΙΔηΖΕΠυΠ . 
αυϊ ἴῃ ΠγαΠῚ ἀγρυπίθητο νετίρτυς εἰς. πὸπ πη ]Ἰοἶτοῖ Τπηϊ τα. ἐχ ΡγεΠΊς ; 11- 
11ὰς ἀἰσεπάϊ ρόπας Ργὸ 115 τοιηρογίδαϑ δεῖς. ρυγαπι δέ τευίαπι :- φυθα ΥἹΧ εχ- 
Γρεέξες ἂρ πόπιῖπε, ααΐ παῖος οἶτοα δηπυσα (ΓΙ 1242. ΗΠ Κογίαπι Γπἀπὶ υἵ- 
ἀ08 )4 ΔηΠῈΠῚ 1308. ργοάιχῖς. ΑΠδτίας, 4]... ἴῃ μα ἀε Θεοτρὶς  Δίγ]θα, 
Ῥδοῆνιπογα [αῆπς5 πιοπλϊ τ. ἃ Ἐαδγίοῖο. Ἰδιήθι ἰαυάατας Ρ. 469. - εἸυΐάειη 
Ἐρπξοίας {1}, 4885 'π ΒΙΒΠοΙΠεοῖς [τὰ]: Ιατετε οτιρῆε (εἴπεγα5, ἢ παυδηι 
τερεσῖγε. ἴε ροταϊῆξε,. ἰσεῖ φῆχῖα ρεγαυϊῇτζας,. τοἰταξατ᾽ δ ἀοίεῖ. ““α5’ 
Εἷπι., ἰπαὰ., εἰεραητπηπιας ἕαταγας,, ὃς ἀἰσεπάϊ δητίααο πεέξξαγε., ῥτῶ- 
τεγαυδπν ηυοά 60 τνὸ {οτίρίογες ἱπενογαηξ 9. Ρίεπᾶς {αΐριοοῦ  οὐπὴ τ,Ϊ-- 
πὰς αἰϊἷίς Ῥαςδυπιοῦίας., ηὐυοὲ εχ ΗΠ Πτοτῖβ.,. ὃς ΠΡ εἸυίάεπμ: τγαξϊατίο- 
πἰδὰς ΠΟΙ Πρὶ ροιεῖξ, ἱπεριίατ .,.. Ἐπί μάνεζο. » αἴ 1π. πλεῖβ; 8)84ά ἴωοηραμη. 
Ῥτοϊεσοπηθηῖς πιοηαΐ, Ρ. 15... Δρα 4 Οταςος ἀἸυτ5. αὐᾶπτ. ἀρ. Τ,611η05;,. 
Ἰηΐερτα ὅς 1Π|δαΐα πιδηῇε. ΓἘγηηομἰ5 ῬΌΓΙ ὅς επιδηάατὶ σα ειτας 5. νετθο-- 
ΤυπΊ] 16 πἰΐοτ ὃς εἰεσαητία... δ. 4απαν]5. αυοτίἀϊαποὶ υἱὰ , ἀἴαιε θατ- 
Βαγογυπι σοπηπ γοὶ ὁ δίγῖτα. . αἰπάμπα τἀπιεπ νεΐεσαμι ἰεξῃϊοπε᾽ γεραγαθᾶ- 
ἴὰυγ, δὲ εογυπι ἱππὶτατίοης νείατὶ φιοάατη ἐεριπηθηζο πιμηϊεδαζυῦ.. Ἡ ης᾿ 
υοφαε᾽ ΡαγίτοΓ ἀρα 1Π|05 Τποζὰς 116 ὃς (ληϊοτῖο εἰοαυεητίας προ θ. ἀ1-- 
πῖὰς νἱραΐς ἱποουγυρζας. ἢ οα] 5. τα πη θη. Εἰοαεητ νὶς ὅς (αἰ αὐγὰς. ογ΄ 
χηΐϊηὰς ἀρυά εοἴήεπι Ογάςος {πεϊεγὶζ.,. αυδπὶ ΡΟΣ ἔδυ 15 ΣητεαγΙζα5. 5. 
ἐαυίσαην 1διάδιι αὔραν! Ρ. 18.- 
δ: 4. Ρ.. 231. νετί, ἐκ τὸ πρώτα τρήματος ΟδοΥρι; Ῥαοῃγυπεγα: ΡΟΕα- 

τηατ]5 ἀ6΄ νἱτα᾿ μα .- 1614.. ἐκ σμήματος γ΄. Ῥ. 232. τεΐξξ, ἐκ σῇ σμήμα- 

“ος δ'..10. ἐκ τὸ τμήματος ἐ. Ῥ.. 232. νετί,. ἐκ σῷ σμήματος ζ΄. 15. ἐκ 
στὸ τιμήματος ἡ. Ῥ, χ33. τοῦ, ἐχ τὸ σμήμαάσο: θ΄. 

Ῥ, 233. τεξξ, σὲ αὐτῇ (. Παχυμέρη.) στίχοι ὑφανπδι" ἔς. Ὁ δ' ύφαι- 

χέμενΘ' ς«ἐχθΘ', ἄγωϑεν κάτω, ᾧ κάτωθεν ἄνω, ὃτθ'. 
Ης αυδπῖν!5 δάτραγος (τϑαιε ἰουϊὸ ἀϊσηϊῆηπιος, πἰς ἀθροπᾶι , ὡζ 

ἀπεραταμ 1ΠΠΑγὰ πὶ ὅς αἰ ΒΗ 01 Ππηαγαπν πυράτγαπι, αὐ ταϊίεσα Ἀμ)αΐςε φἴ8-- 
τὶς ἸΙηρεηΐα τοταυεδαηΐ.. ἐρεοίπαθα παδεατ' ἐξέϊοτ :- 

Ἔμον πόγων. λάμβανε σὴν στι χεργίαν. 

Ἐπωξα! μικρὰν σὸν παλίμπλανον ΔΩΝ:-,ἅ. 

ἐΜους- πόνος ϑεῖς εἶχον" ὡς αφ᾽ ἑςίΑ-:,. 

ΠΙΛΩΣν γκυπυρῶν ἀνακωχὴν μετρῇ αν" 
ὧν και Τὸν ἐδέν" ἐλὰ πὰς ὁ βίος Γ ἐμέ. 

λοιπὸν Τ|όὐνων. ἀγϑρωπεν μὴ πειρῶ “πέχο 

χῥησσὸν. μί)᾽ νον σχᾶν, ὠλὰ καὶ ΔΎ “πης πλέον, 

καὶ μᾶλοῖν. ὅστις ἃ βίον ΟΊ γοις τρίβει: 
ξω-- 

{10 Ἰο (οὐ, Μαγοίαπο 4.6, ἢαδεβ ουϊυ(τη ΜΊς δεῖς ἜΠΗ ΤΈΤΟΙΟ ΥΜΙ ΤΉΝ 
ἔξυϑιαβ.., ἱπεάίτ49.) Ἂς «ἀἰτίοης πηῖπυβ ἀΐρηᾶδ. 



,)8 ἢ Δ ΑΕ κ᾽ Βα. 
ἔρπει γὰρ Ὡἰἷς ἄγχισαιρ «ἰ Ἃ εἰρισαί σοὶ, 
ὅσον φϑοϊΝ ων πὸ πράγμα μεϊζόνων ἔφυ. 

πλὴν εἰς ϑέλεις ὃ, καὶ παρα εἰγε πλέον 

εἰς ὥσα, ϑωπϑ κ) τρόπο; οἷς καὶ δέμις. 

εἐλευϑέριον. Μὲ ϑέλμων ἥμαρ βλαάσειν... 

ὀύτω γορ ἴσως ἃ Βιὸν Ἡμάτιον 

ἥξεις ἀνεκσῶς" σήν δ᾽ ᾿Αχκάπραὶ σὰ βία 
χαϑὼν ἀπάται ἐκπεραῖν ΕἸ, εἰξέως. 

ὃυκ ἄρκεθ᾽, καὶ χεωϊνδΝ γαρ, ᾿ χϑρὸς ἃ. χσόσον.,. 
ὀυχ ἵὕδρθΘ', ἐκ ἔχιδνβ, γύυττΤαν ἐσχύει;, 
θυκ ἄλο δ᾽, σι. ΟΠ Βῳ μΗ' χρησίμων. 

ἀλλά γε καὶ κάϊνἴατον ἐχϑρὴὶϊδν παρέχον, 

αἷς κακὸς Δινὴρ ὀνυποιστοῖξ, πὸν σρόττον-. 
ἐδ και γὰρ δηκαχωέρος χόγυς. 

μάχαιραν ὀξύστομον, ἢ αἷκρὸν βέλθ'. 
αἰνασεν δ ν ἐχοιμος εἰς “ψυχῆς φύγον. 

εἰ γᾶν σϑέϊνεις, ὕπεικε, ἈΚ) καχοὺ φύγε.. 

χα σαῖξον ὑπόκρισιν ἀυτὴν σοΎ διε. 

εἰ δ᾽ «Τ]οπυδᾷς, ἐκδέχυ σὴν και αν. 

ΤΠΕσΩΝ γικήσεις, οἶδα... σπλὴν στερεῦς νον. ΠΟΣῚ Ἐπ 

δι πεποιϑὼς τῷ καλῶν παραισὶ : , 

Ἢ Δ καρδίαν σιωώφρβ' γῆς. 

Ἕυρων παραμύϑημα. δ πολῶν πόγωϊδ " 

ἼΣμα Ταῦσιε πῆς ἐμὴ! ἐκχηδίας, 
Ῥ᾿ 234. τεξὶ;. ΠΙΝΔΆΡΟΥ. Ὀλυμπίων. 5. Πυϑίων.. 1614, " Ἐπὶ ᾿ϑῆει τεξῃ:. 

᾿Ολυμπέων, Ἐ, 235. νογί;. Πυϑέων. 

Ἐ: 236. νετί, ὉΜΗῬΡΟΥ͂. Ἰλιάδ Θ΄. 1614. τῆς Α ῥαψωδίας . αἷς α΄ ἔ 

ἃ γδιο, Ρ. 230. τεῖξ, -ΟμιίῤΨ. Οδυοσείας, ὃ αὐ ῥαψῳδίας, ἃ Ἡ΄ ὅζς.. 
Ῥ, 241. νετΐ; ἐκ πῷ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ.. δεαυπηζυτ. 1δ1ἀ, Ρ.. 241. νεγῖ, ὅς: 

242.τεξι, ε Μοίζῃο ἠὲ Βίοπίὶς. πιογίε ψεγίωβ ἃ τ τό, υἵαυς δά 512.. Βεἰ}-- 
4υμπὶ Πυ]αΐςα [0111 242. ταῦ ἔρατίαπι Ρρυγυτῃ ὅς νδουθπι τεϊτόξαμη. εἴξ... 

Ῥ, 242. τεξϊ, ἐξρζεη δδρ᾿ξηταπι ΠΟΙΊΘΠ . ΡαΙΓΙα ὅς ἀϊέϊα:. 
Ἑ“αὸὶ σοφων ἐρέω χκατ᾽ ἔσΘ'. πόλιν, ὅγομα., φωνήν. 
Μέσρον μὲν Κλεόβέεκχθ' ὁ Ἀἰνδιζν ἂπεν ἄριστού. 
Χιλωὼν δ᾽ οὐ κοίλῃ Λακεδέι μον, γγψῶϑι δα δα 
Ὃς ἢ Κύριγϑον ἔνάιε, χόλε πρασέειν. ἹΠερίανξ Θ᾽, 
Πισαικὸς, ἐδὲν ἄγαν, δὲ ἔην γένθΘ' ἐκ Μισυχήνηε. 
Τέρμα δ᾽ ὁρῶν βιόσοιο, Σοόχων' ἱεροᾶς ἐν ήγα.. 

Τες πλέογας Ἦ χκακᾶς Βίας ἀπέφηνε Πριηγέυς. 

Ἔγγυύζ φέυγεαν Θαλῆς ὁ Μιλήσιθ' ἠύδα. 
101. Ρ..242. τοῶ, εἰς ἃ φϑύνον, ἐκ σὮ. ΛΟΥΚΙΑΝΟΤ᾽. ἴδ. εἰς σε (Α΄ 

μῆνας ἡρωϊκοί, 

Ρι 



Ὁ ΤΟΣ ἘΠΕ [18 Ἀν "ὦ 
Ῥ, 5)... τρί, ἐκ Δ ἔργων, α ἡμερωὼν ἩΣΙΟΔΟΥ. 

Ῥ.245. τοξὶ. ἐξ᾿ ΑΡΙΣΤΟΦΑ' ΝΟΥΣ. Ἂς ρεἶπιο φαΐάσπι 1514, ἐκ αἰ Πλύσε. 
101... ἐκ. 3 ᾿Νεφελῶν. 1014. ἐκ Βατράχων. Ῥ... 241. νοΐ, ἐχ Ορμίϑων. 

Ῥ.546. τεξϊ. ἐκ τὰ φιλοσόφε Κυρὸ ΘΕΟΔΩΦῬΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ , ἔκ 
ξ' ΧΤ Ῥοδάγϑίω ᾧ. Δοσικλέα βιβχίων αἰὐυαᾷ. ἡρΦ ἐχ βιβλία «ρώᾳῃ, ὧ ἀεῖπαε 

ἐκ δευπέρε -. Έ, .)46. νετί, ἐκ αῷ πρίπο.« Ῥ, 247- τοῦ, ἐχ αὦ σεπάρτδο 

1514, ἐκ αἰ σέμπαξ,. 1014, ἐκ σῇ ἔχκτε, 10. ἐκ σὸ ὀγδόα, 
Ῥ' 247. νεῖ, ΦΩΚΥΛΙ ΔΟΥ ποίησις ὠφέλιμος, ἃ ῬΓΙΠΊΟ νεγίω. ψίαμε δα 

ΚΥΤΟΝ ῬΒΟΟΥΪαΙ, δἀζο δὶ νετίως πδρτὶ. ἔλπα ργωβχὶ {μηΐ : 
Ταῦ ες δίκης ὁσίῃσι δεῖ βελέυμαπα φοίινει 

ΑΘ αὐδιρῶν ὁ σοφόσατος, ὄλβια δῶρα, 

Ηὶς ἀεῆηϊς Μαςασῖ Ῥυδωνιὰ, οὐτὰ ςαἴογα μυγαΐςα (οήϊοϊς [0}14 4- 
ὙυΠ8 ἀεῆηπτ. 
1 πη εὐυίήοπι ΒιΡηούμεοα Οοά, 486. τεσεηε πιο, δὶ εχίξας Μαηυεὶὶς 

ῬΜοΐπορυι! δ ογομάπσων ᾿Ασπικῶν συλλογὴ, ͵ᾶπι.. ὙΥ ἐπέϊὶις δρυά ΑἸάυπα 
8Π8.. 1524. ἃ Ἐταποῖίοο Αἰ(υΐαπο εἄϊτα, ὅς ροίϊεα Ῥαγίῆις ἃ Μιομδεῖα 
ἐΑ σμα ὉΠΏ, 1.532. τεσυΐα, , δ πονᾷ εὐϊτίοπε ἀἰθπα»,. πὲς ποη ὅς 
ὙΠοιῖς ΜΜΔρ {τὶ , Ευμοίριδ Θ' ̓ Αττικιςᾶ, ( ἢς δηῖπὶ 'π πος (οαΐςοα 
ψοσαίυγ.,. }) ῬΏΓΥΠΙΟΝΙ., 1 εφαρεηὶ (1), Αἰϊοτυπαης Εγαπιπηδ! σού Ορ6- 
Τὰ, ὅς Μαχιπιῖ ΡΙαημάϊς 46 ΟΠ] ΟδΊΡὰ5. (γαπιπλδεῖοῖς ὈΙα] ρας, ἰηίοτὶ- 
Ρίας Νεορδγου Ὁ’ Ῥαίαεξίρμς αἱ ἰυζεπὶ τα] πυ5 τλογεθασ ,), εἴἸ8πὶ οε- 
εν γι: συ) πὶ Αδοηγταὶ Ατειοῖτα ἐς Α τες! πηῖς ορΡαίςυ!απα ἱπεάίταπι, 
ἃ Ερτοσιαπι., ηυοα Πὶς ἀεροπεπημς : : 

᾿Ασαικισμοὶ Δἧῥ' λογίων. 

ἸΑγαὶ αὰ εἰπεῖν 7) μνημονέψω ασὰ δεινὸς, Φ' μνήμης ἐχὼ ἃ δᾶνα λέγόσι « 
ὅσῳ κ᾽ ὧζξ᾽ φροντίδθ' ἔχω δ δᾶνα, Ὁ, δι ἀγάπης , Ὦ δὲ ἀμελείας" χαὶ 

δι᾿ ἐπσαίνε,, ἢ φᾷ, .7γυ6, αἰναὶ αὖ μνιμονένω, ᾧ ἀγαπῶ, ἢ ἀμελῶ, ἃ 
ἐπκιγῷ, ἢ γέγω: 

᾿Αναὶ σὰ εἰσᾶν, ἰδικῶς, ἐδίᾳ λέγοσιν' διον, ἰδίᾳ μίλησα αῇ δεινὶ, με5 

δενὸς ἑσπέρα παρόντ᾽. ἐιῃ 
᾿Α»- 

δον Ξὰ. :-.................- 5. “Ὁ ΞΘ. ΟΞΘΕΕΞ. 50. ἘΞ ΞΕΞΞΕ:.. δ. ΣΦ ΚΒ Ξ 

(1) Ηἰς εἰ Ὁεοτρίις ᾿ιεςαρεπυϑ πιο πα ἢ, ἀἄὰϊ ἴθ Ὑπείρα! α τηεάϊο (ζεουΐο ΧΙΥ͂: νἱ- 
χὶτ) ὅς ἀς συ)ὺ8 (στ ρεῖ8 νἹἀδπάυς ΑἸ]δτίως ἀς Οεοτεὶϊς Ρ- 363. [ε44. 1π πος δυΐεπη (οἀϊες 
Ὡοη τερεγίταγ Βυ)υίοε Οεοτρι ᾿έξαρεηὶ. ορυ5. περὶ συντάξεως ὔν ῥημάτων γ ἀυοά Ν επε- 
τἰῖϊβ πη. 1527. 1Π 8, εχ ΑἸάϊ ὅς Αἰα]δπὶ οἰδβείθα ργοάϊιτ.) “ἃ εγυίάςπι ᾿πεάϊτα ) πες εἀϊτίο- 
τς ἱπάϊξηα Τραματικὴ» ἴεα Οταπιηγδιίοα ΑἸρἢΠαθετςα 7) υὐ Παροτυγ᾽ πη Οδιαῖοσο ΜΙ, Βὶ- 
ὃ]. Βοάϊε)ς οάιϊεε Βατοςοίαπο τοβ8..) ἀρὰ αῦυτὶς, Βιδίὶοιμες, τάς, Τ, γψαχ, ρ. 45. ἱα νν 
-. 7. 515. δυζέπη ἰηςίρίι : 

ἌΣ σὺν ϑεῷὼ τῆς γραμματικῆς κυρ Τ'εὡργίε τοὺ Λεκατηνῖ. 
ἈΡΧΑῚ πὸ χα. 

᾿Αρολία λέγηται ἡ πολλ περᾷ τι σπεδὴ νὴ συρεχὴς ἐπιμόέλεικ " ΩΝ ἐοιολόραι, ῥῆμα" 

χοὶλ ἀοζολος, ὄγομα “ἐσενεκῶς χαὰ ϑηλυχῶς ἐκφειόδιον. ο(ὀλκζω δὲ ̓ τὸ ἑραντον “πώς 

γϑ τὸ τρέγμαζ»: . τοτέστιν ᾿ ἡσυχίαν ἄγω ,Ε τῷὁ ϑυρύδα ἐμκυτὸν ἐφιστὼ " χολ ἀπο 

τότὰ » χολὴ, ἡ ἄδεκ. 

ΤΎΤΡΕΝ ἐνεργ τικῶς μεν δειλοῦ το ἐποσοξ εἰν Ἰὲς πολεα ας ̓ ἡΦι δρηϑεῖν σῦν ς πολεμεμές- 

σύπτασσο μενον αἰτία τικ ἢ, ὡς 1) ἀπο λοιγὸν ἐμ νοι Ὥ τὸν πολυν ἡμυμ8 10᾽ σώματι 

ὐ 5 .,2.). παϑηἼΊκω» δὲ ἐυύν ἐμηι, τὸ παϑὼν ἐκ τινῖδ. δειναὶ, αντδίδωμι τα ἐσχ ᾿ 770: 
τιμωρἕ ρει. δὶς δατε τὴ ἀςίϊοῖς 9 τὸ ὡς. τ᾽ ϑεξσκ δὶ ὡς ἐν διηγ75 εἰ "σι δετοι ος ἀντὴ τοῦ 

οτι, χρὴ κυτι πῇ ὥστε Ἄττιν κῶτ, ἐπέκτασιν δολάν, διονν οἱ βάγβαγοι ὥστ ν ἐπιττρι 

τέυάτιν σύμεχῷν Τῇ πόλι, ὡς ( δέξοιχα μη πολιορκήσειν ἐντήν, 

γοιδὶ 



8ο ὉΡΑ͂Ι ΤΕΑΥΙΒΡΆ. 

᾿Αναῖ σὅ εἰπεῖν, ἐδικως, ἐπὶ «ρώσυ “ροσώπε, χατ᾽ ἐμδυσὸν ἢ, ἅπω, 45 
φοῦμαι. εἰγαὶ σὰ εἰπᾶν, ἰδικῶς, μὶὶ παρουτος ἑσέρα ΠΕ σε δευσέρε πρόσωπε, 

207) σαυπὸν, διον 52 καδϑήσας "ϑ σαυσὸν.", Φίνογϑυσι" ,» εναὶ τὰ Ἴδιάσαε" ἐπὶ 

δὲ στρίσε Ὡροσῶώπο, καθ᾽ ἑαυτὸν, δίον, καθ᾿ ἑαυτὸν διανοᾶκπαι. 
᾿Ανπὶ σῦ εἰπᾶν, σα χέως ἤχϑε, πίχος ἦχδε λέγοσιν, ἢ ἤἦκθε ἀίχυ Δέγεσινι 

, πνθ χ: εἰπεῖν, συν εχ ἀ τα η; ΤΟΝ ΈΜΘΗ; ἐπερῥάγη δὶ σαρασέυμασα; ᾿α" ἔπεβ- 
βάγη πόλεμος λέγδσιν " Χο σωέβῥηξεν" αλήλοις ταὶ ει ηόμφι αὐρς { 5 

λεμικῶς ἐμίγη. ᾿ ; ; ἢ ΣῈ ἜΟΥ͂ ΒΝ 

᾿Ανγαὶ στὸ ἐιπᾶν,, ὀξέως τ ῥα “ἢ: ὀκαπάκοί ἐχινύϑη, οἱ "ὀξὸνς δ ρῥάΡ 
ἰν ἷ ἱ ) 9.2 λέγεσινς 

᾿Αγαὶ σὸ εἰπᾶν, λίαν, ΕΡΉ Σ αρυδι ΟΣ ΕῚ ἀνᾷ σὰ ἐπε; σα χέως 
ὶ ᾿ ᾿ ἍΒΩ) ἱ ΤΕΥ 

ῖ ΤΡ 
»ν ὦ 'ΕῚ ͵ : λίαν, ὅαι πέχιστα λέγεσιν « 

᾿Αγαὶ τὸ εἰπᾶν, ἐκ ἔλαττον, ἐχ ἧσσον λέγοσι. 

᾿Αγαὶ τὲ εἰπὰν ἐδαμῶς πολε δὲ ᾧ δᾶ λεέγοσιν'. ᾿ δῆο Ὁ λέγεσαι ὥροη-. 

γησαμένης ἐρωσήσεως » οἷον, ὁ δένα» ὅμοιῷ' αῷ δᾶνι; ἀολὲ γὲ ῷ᾿ 'δᾷ. Ὁ 
᾿Αναὶ τὲ εἰπεῖν.» διοσι., ἐφ᾽ ᾧ λίγοσιγ ΩΝ διαστολῆς" κὐεν ἀν νικ. . οἷον, 

ἐφ᾽ ᾧ ἃ χλοπὴν εἰργάσω ν. ὃχ ααἰμωώρηπος ἔσῃ. ὅσῴ λέγασι ἿΩ ἐφ᾽ οἷς » διόνν; 

ἐφ᾽ οἷς δ᾽ νόμον δ ἀκεν:» κολασδήσῃς αν 

᾿Αναὶ σὲ εἰπεῖν ἐφ᾽ ὦ, λέγυσι “ὉΠ μόνης περισπωμένης, ἐφῷ, ἢ συγσάίοσυσι͵ 
ἕξι μέλοντος, οἷον ἐργάσομαι ασο ἐγαθὸν, ἐφῷ δοξασθήσομαι. 

᾿Αναὶ σῇ εἰπᾶν, αὐὐδαΐζω περὶ τόδε, ὄχ αὐεδῆς ἔχω πόδε λέγεσιν. 
᾿Αγαὶ σὰ εἰπᾶν, μελέτίω ἔχω περὶ πᾶ δανὸς, Φα' μεχλέτς ἔχω ἃ δᾶνα- 
᾿Αναηὶ σῇ εἰπεῖν . ἐυχαρισσῷ σοι, ἔχω σοι χάριν, γινώσχω σοὶ χάριν » 

οἶδα σοι χοίριν, κ᾽ ἐΐσομαΐί σοι χάριν, ἐπὶ μέλλοντος. 

᾿Αναὶ σῇ εἰπεῖν, δ σὴ σὸν ϑέλημα ποιῶ σάδε; Ἀὶ σὰ ἕνεκεν ποιῷ σάδε, 
σὴν χάριν ποιῶ πόδε. 

᾿Αναὶ σὰ εἰπεῖν, ΚΦ χὴν «Ὡρωΐαν' ἦλθεν ὁ δᾶνα, ἢ ἐπὶ σῆς πρωΐας ἤἈΝΕΥ 

ὁ δένα, ἐλεπτικῶς, οἷον, ἈΠῚ σὺν καιρὸν «ὃ πρωΐας" 1) γυκπδς εἰγαὶ σὰ 

σὺν καιρὸν «ἃ νυκτός " κῇ μεσημβρίας, εγαὶ απὸ Δ σὲν χωρὸν εἃ μεσυμβρίας Αι 

καὶ δείλης γ καὶ ἑασέρας, ᾧ ὅσα ποιᾶυσρ. 

᾿Ανσι σὲ εἰπεᾶν9 πᾶσαν σὴν γνύκππ περί τι εἰναλίσκει » διανυκπερέυα πε 

ρί παι λέγοσι, ᾧ διαγρυπνε " ὅσω ᾧ διημερέναι,, ἐν αὶ τὰ πᾶσαν ἃ ἡμέραν πε- 

ρί τι ἀναλίσκει. ἷ ͵ : ᾿ 

᾿Αναὶ σὲ εἰπεῖν, ΠῚ πᾶσαν σὴν ἡμέραν.» ἈΠῚ' πᾶσαρ ἢ ὥραν ἐργάζξετωι,, 

πᾶσαν τὴν ἡμέραν » πᾶσαν τὴν ὥραν ἐργάξεται. 

᾿Αγεὶ σῇ εἰπᾶν, παχέως, βραδέως, πίχιΘ', καὶ βραδὺγ ἢ ΩΝ σεχεθ', ναὶ 

δ ὄραδεθ'. ᾿ 

᾿Αναὶ τὸ εἰπᾶν, ἈΠῚ σὴν ἡμέραν ἐργάζεται, ἐφ᾽ ἡμέρω ἐργάζετωι " 

εἰναὶ αϑ ΠῚ σὴν γύχκαχμ,, γύλτωρ. ᾿ 

᾿Ανσὲ τὸ πᾶν, πάσης τ το μέτοχ Θ', ᾧ,' πάσης πράξεως ἥκει λέ- 

γέσιν.- 
᾿Αναὶ σὰ εἰπᾶν, παρὼ πάναων φημίζεται, , ὄχ πάντων ἄδεται στομάτων 

λέγεσι - 
᾿Ανγαὶ 

ἜΗΙ το ΘῸ τ τ Ὁ  ν πΟσ ἘῈ τὸ δ ΟΣ ΟΈΕΒΕΙΔΕ 
"(1 ἔσειε ροῖ κατ᾽ ἐμαντὲν οα! θαι εἰς Ἀεγσσιν) οἱδν) Κατ ἐμαυτὸν) Ψ. Ὁ. λ. 



ΑΕ ΓΒ Ἂς δι 

ΑνΤὶ τὸ εἰπεῖν, ἄσιμθ' ὁ δᾶγα, ἐδενος ἄξιος λέγοσι: 

᾿Αγαὶ σὲ εἰπᾶν, ἔφαγεν ἄρτον, ἔπιον οἷνον, ἔφαγεν ἄρχον κ' ἔπιεν ὄδιγδ, 
᾿χλαστικῶς. Ἴ 

᾿Αντὶ σὲ εἰπᾶν κλητικὴν., ἐνδᾶαν μΩΪ ἐσιῤῥήματ' χέγεσιν ,. ὦ φίλθ', 

οἰγαὶ τσ ᾧ φίλε. 

᾿Αναὶ σῇ εἰπᾶν., ἐπωνᾶπαι ὁ δᾶνα, δι᾽ ἐπίινε ἔρχεσαι" ἃ αντὶ πᾶ εἰς 

πεν. «ἀέγεται, ἄχ «[ὅγ8 ἥκει. 

᾿Αγαὶ σὲ εἰπᾶν,» οπέκσειγεν, αἀπέκπανεν. 
᾿Αγαὶ πῇ εἰπᾶν, ἀπιίπησε πὸ χρέθ', ἔπραξε τὸ χρέος. 
᾿Ἀναὶ “Ὁ εἰπεῖν. ἔρχεται ὁ δένα εἰς γάμον, γαμα ὁ δεᾶνα" ογαὶ Ὁ αἢ ἐρ- 

χέσαι ἡ δᾶνα εἰς γάμον. γαμεσαιγ παϑητικῶς. 
᾿Αναὶ πῷ εἰπεν, πανπελῶς, καῶόλε λέγοσιν, διον, καϑόλε δίκαιον ἐδὲν χέγε. 

“Αγαὶ δὲ σῷ εἰπεῖν, εἰς ἅπανπα,, ἐφόλε “λέγασιν, οἷον, ἐφῦλα ψουδόμεν Θ' 

ἰλίσκεται " γράφεσαι δὲ κὶ αληϑωτικῶς ἐφόλων. 

᾿Αναὶ αἢ εἰπᾶν, ὁμοίως ᾧ ἐπίσης, ἐξῆς κέγασιν" διον,, κλέπαμγ᾽ ἐξῆς καὶ 

μοιχὸν ἀποσροπιάξομαι. 
᾿Ανγαὶ πὰ εἰπεῖν 9 ἡσύχαζε, ἔχε ἡσυχῶς" ᾧ αὐαὶ σὲ σιωπήσας, σιωπῶν 

ἔσῃ" καὶ ἀντὶ σῷ ἐσιωπησας, σιωπήσος τἶξ. 
᾿ἊΑγῃ σα εἰπεῖν, δύφυης ἐςιν ἐΐς σι πρόγμα, ἔυ ἔχει φύσεως περι σι λέ- 

γῦσιν. καὶ ἐπὶ σῷ ἐναντία, ἐγαντίως" ἐνσὶ πὸ ἐιπεν, ἐφυής ἐστι περί σιν 

ἀφυῷς ἔχει, ἢ ἐκ ἔχα φύσεως εὖ χέγοσιν. 
᾿Αγαὶ σὰ εἰπεῖν,  τύχει, 40 «ράώττει" αἰναὶ Ὁ “ὁ δυστυχξ; κακῶς φράττει. 

᾿Ανεὶ σῷ εἰπεῖν» κωφῆς, βαρὺς πὸ ὥπι λέγασιν" ὅϑεν ᾧ βαρυκωφε παρὰ τοῖς 

κοινοῖς" ἰγαὶ δὲ αῷ εἰπᾶν, ὑγωὶς σὸ ὥπε, οἷυς αἱ ὦτα λέγοσιν᾽ ὅθεν ᾧ οξυκοία. 

᾿Αναὶ σῇ εἰπεῖν, δ τόσο, τὸ λοιπὲ χέγασιν, ἢ «ὃ λοιπὸν, ἢ λοιπόν. 

᾿Αντὲ σὰ εἰπᾶν, πξω ελρ ἴϑη δ᾽ ὀφϑαλμὸν, ἐξεκόπη ὅ' ὀφθαλμόν. 
᾿Αναὶ τὰ ἐιπεῖν, ὠγησώμίω «ὅδε πὸ πρᾶγμα, «ὅσα κχέγοσιν᾽ διον πεναῦκοῦ- 
γομισμάσων, ἢ ἑκατὸν, λαμβάνονσες ἔξωϑεν σὴ ἕνεκα. 
᾿Α»γαὶ τὸ εἰπεῖν.) γέρων, λευκὸς σὴν τρίχε.- 
᾿Αναὶ σὲ επᾶν., ἐκ γεόπηχιθ', ἐξ «παλῶν  ογύχων λέγοσι. 
᾿Ανγτὶ σῷ εἰπεῖνγ ἐκ ὡρώτης ἀρχῆς, ὧξ ἀφετηρίας καὶ ἐκ πρώφις γραμμῆς 

λέγοσι. 
᾿Αναὶ πᾷ εἰπεῖν), πλέον μῶλον, πολῷ μάλλον. 

᾿Αναὶ σῷ ἐϊιπεῖν, ἠαίμασε ἃ δεῖνα, ὕβοισε τὸν δεῖνα λχέγασιγ" οἷον ὕβρι- 
κεν ὁ δᾶνα σὸν δάᾶγαγ δ᾽ ἐκείνα ὑὸν στύ.«ς. ἐντὶ αὖ ἐϊιπεῖν ) ὕβρισεν ἐπὶ 

λόγε, κακῶς ἔιπεν. 
᾿Αναὶ σῷ ἐϊιπεῖν, ἦλϑεν ἵνα διδαξηγ ἤἥλϑεν ἐπὶ σῷ διδαξαι- 
᾿Αναὶ σῇ ἐιπεῖν͵, ἐκομίσϑη σοὸ ὀσσᾷ πᾷ δεῖνος, ἦλδε πὸ ὀστᾶ αῷ δεῖνος 

λέγυσιν. 
᾿Αναὶ αὖ ἐιπεῖν, λυσρῦσαι ὁ δεῖνα ὃ δεῖγα εἐἰϊπίας, ἢ ἐγκλήματος, ἀφίυ- 

σιν ὁ δεῖνα σὸν δεῖνα πὰ ἐγκλήμασος, κέγυσιν" ἢ ἐπολύει σὰ ἐγκλήμασοε" 

ἢ ἐπιμώσεως παραιμπεῖσαι, ναὶ σῷ ἰπίας ἐλευθεροῖ. 
᾿Αναὶ σῷ εἰπεῖν, φϑοίρε, ἐβρ᾽ εἰς κόρακας. 

᾿Ανσὶ σῷ ἐιπεῖν, ἄφες ἃ δεῖνα φϑείρεσϑαι, , ἔα δ᾽ δεῖνα χαώρειν. 
Του. 11]. 1. ᾿Αν- 



ὋΣ ὍΤΤΙ Β͵ΙᾺΆ: 

Αγαὶ αὖ ἐιπεῖν., ὃ ζωγράφος ᾧ καὶ ζωγραφία . ὁ ζξωγραφικὸς ᾧ. ἡ ζωγρα- 
φική" κ' ἐπὶ δα ἀλων ὁμοίως πεχνών: ναὶ αἰ, ὁ σέκτων, ᾧ ἡ σεκτονία, ὁ 
σεχτονικος.), ᾧ καὶ πεχσονική" ᾧ πὸ ἕσερα ὁμοίως. 

᾿Αναὶ σῷ ἐιπᾶν., ἀνέγνω «ἰὼ βίβλον, διῆλϑε σίω βίβλον λέγεσι. 
᾿Ανα τὸ ἐιπέν, χκολακένα σὴν δᾶναγ ὑπέρχεται σὸν δᾶνα. 

᾿Αναὶ σὲ ἐιπᾶν, ἐκόλασε σὸν δεῖγα, ἐπεζῆλϑε δ᾽ δέῖγα λέγυσιν. 

᾿Αναὶ σὰ εἰπεῖν, κρυφῇ ἐϊξῆχκϑε, κρυφὰ ἐξῆχκϑεν, ἢ ὑπεξῆλϑεν" ὅτω ἢ 
ὑπσεξεφυγεν. ᾿ 

᾿Αναὶ σὲ ἐιπᾶν " 'συμβελχδσαμενος ἔσαξεν, ὑπέϑηκε λέγασι. 'χέγεσι σῦτο 
καὶ ἐπὶ ἐνεχίρε; διον, ἐπέδυχε σὸ καῆμα, οἰνπὶ σὰ ἕνεχεν ἐνεχύρυ δέδωκεν. 

᾿Αναὶ σὲ ἐιπᾶν, ςρασέυει ἐπὶ ϑαλασας,, ἢ ἐπὶ γῆς, «ρασένει ἈΠῚ ἃ δέ- 

λαχοῦσαν, ἢ ἈῚ γίω λέγεσιν. 

᾿Αναὶ τὲ ἐϊπεῖν , ἐσέλεσε αὐ ἔργον, ἐϊεσέλεσε λέγοσιν, ἢ ἐξεπλήρωσεν, 
᾿Αταικώτερον, ἐσελέυπησε . 

᾿Αναὶ τὰ ἐιπεῖν, διὸ σὺ σὸν δέλημα σὸν ἐμὸν ὑιὸν σπύπσπῳω, σχύπσω σοι ὃ 

ἐμὸν ον ς 

᾿Αναὶ τὸ ἐιπᾶν,, ἔγραψν ὁ δᾶνα κόγον, λέγεσι ,) -γέγραπσαι «ᾧῷ δεινὶ 
λόγος. 

᾿Αναὶ σῷ ἐιπᾶν., ἐξ:πληρωσάμίω ὃ ὀφαλόμενόν μοι χρόνον, ἐϊξίνυςαἱ μοι ὁ 
ὀφελομενός μοι χρόνος, 

᾿Αγαὶ σὸ ἐιπᾶν, ἐπέϑανεν, ἐπέασσε «αὐ χρεὼν λέγασιν. 

᾿Αναὶ τὸ ἐϊιπᾶν., ἐκόλασα δ δᾶνα,, δέδωκέμοι ὁ δένα δίκίω " εἰναὶ Ὁ 
σὦ, ἐκολάσϑίω ὑπὸ τὰ δᾶνος, δέδωκα αὸ δᾶνι δίκίω, ὅτω κέγεται ᾧὶ παροὶ 
φοὶς χοινοῖς, δέδωκεν ὃ δᾶνα πικρὸν ϑανασον. 

᾿Αναὶ σὲ ἐιπᾶν, μάλιτα,, ἐκ τᾶ μάλιςα χέγεσιν" ὦ ναὶ σῇ κεδὸν, ἐκ 
σὲ αεδόν" ἃ ναὶ τὸ ἐγγύς, ἐκ τῇδ᾽ ἐγγύς" ᾧ ἔγγιςα ᾧ ἐγγύκιπα, εὐσὶ σὃ 

λίαν πλησίον. ᾿ 

᾿Ανγαὶ τῇ ἐἰπᾶν., οεἰυαίκα,, ἐκ σὰ παραυαίκα. 

᾿Αναὶ σὃ εἰπεῖν, Ὡρο πολλῶν, πάλαι ἀπ σπόννς διον σάλι σε ποδῶν ) ασπε- 

σχύγχανον «ἡ σῆς ὁμιλίας. 

᾿Αγαὶ σἃ ἐιπέιν ἐν σῇ σωπάξει ὁγόμαπαι 5) οπαρέμφατῃε μετ᾽ ἄρϑρων λέγδσιν » 

διον, καλὸν «ὃ ἐλεᾶν, ἤσοι ἡ ἐλεημοσύνη" κακὸν απὸ ρπάζαν. 

᾿Αναὶ τᾶ εἰπέν, σωεφώνγησε, σιωέϑετο χε γόσιν. 
᾿Αναὶ τὰ ἐιπεῖν,, «ὃ οἰκᾶον βρέφος ἔῤῥιψεν, ἐξέθετο  ὑπεξέϑετο χκέγεσιν" 

ὅϑον ᾧ αὐ βρέφος ἐκϑεσον λέγεσιν. 
᾿Αναὶ τῷ ἐιπεν, ολότριον βρέφος ἐδιοποιήσατο, λέγοσιν ἐἑισεποιήσατο " 

ὅϑδεν ᾧ αὖ τοιᾶτον βρέφος ἐιαποιηπὸν λέγεται. 
᾿Αναὶ σὰ ἐιπᾶν, πᾶσαν σίῳ πε χνίω σωΐέχαβεν, ἐἰς ἄκρον «ἃ σέχσης εἰφί- 

κετο λέγεσιν, ὅσο ᾧ ἐπὶ «ὅσον αὶ δυστυχίας, ναὶ ἐπὶ ὥσον σῇ πλέσε. 

᾿Αναὶ σὲ ἐιπεᾶν, εἰδεμήγε, ἐι δ᾽ ὃν χέγχεσιν" οἷον, ἐι με φυλάσσεις τ ἐς 
γόμες. καλόν" ἐἰ δ᾽ ἐν, κοχασϑήσῃ. 

᾿Αναὶ τῇ ἐιπεᾶν, καλίων ὅσος ἐκείνα, καλίων ὅτος ἢ ἐκῶνος χέγεσιν. ὕτω 
ᾧ κακίων, ᾧ βελπων, ᾧ ἕσερα. 

᾿Αναὶ σῷ ἐιπεᾶν, ἐπίῤῥυμα ἐὶς ὩΣ, εἰ πασικὴν ἑνικὴν, ἢ πληϑωαικιὶὶν, λέγδη 
σιν. 



κα πα Βα. 85 
σΊγ ὁ καλὸν εἶν μάρτυσι λάμπων Γεώργιος, ἀγα τὲ 
καλιςα, ανπὶ τὸ καλίςως" ᾧ. κάκια, ανα σῷ καχκ 
γος" αναηαὶ σὲ χακίςτως. 

ὃ καλῶς λάμπων" καὶ 
φως" κάκιστ᾽ οἶπολυμέ- 

᾿Αγαὶ σῇ. εἰπεῖν, “ἢ αὔριον ἡμέρᾳ, αὐ ὑσφερώώα λέγασιν." οναὶ ἢ τῷ εἰἰπὲν.. 
σὴ χϑες, “ἢ φροτεραίᾳ. 

᾿Αναὶ τῷ εἰἰπεᾶῖν, χϑὲς, εἰχϑες λέγωσιν. 
᾿Αναὶ σὲ. εἰπεῖν, πτίωικαυσε, ποχίωικάυσε λέγοσιν. 
᾿Αγαὶ. σα. εἰπεῖν, σωδ τέτοις, τρὸς ἢ λέγοσιν. 

᾿Ανγαὶ σῷ εἰιπᾶν, συύψομωις σὸν δέᾶνα, συπαήσομαι. 
᾿Ανγαὶ σῷ εἰπεῖν, δίδωμι, δίδως, δίδωσι, διδῶ, διδοῖς, διδοῖ. χέγεσι». 

᾿Ανγαὶ. φῇ. εἰπεῖν, ἐφωιρδμαί σὰ αὐ ὡὩρᾶγμαγ, ἀφεωιρξμαί σε σὸ Ὡρᾶγμα- 
᾿Ανγαὶ τῇ ἐιπᾶν . ἐργοαζομαί σοι κακὸν, ἐργάζομαί σε κακόν" ὡς κ; Σοφο- 

χλῆς"““ μὴ δῆτε τίω δύστηνον ἐργάση κακονγ",, λαμβανομένης ἔξωδεν ἃ εἰςς 
φροϑέσεως, ἤποι εις τίω δύσπαίωον.: 

᾿Αγαὶ. δ᾽ ἐϊπεῖν., οϑλιωπασος γέγονεν, ἐἰς ἔχατο» ἐϑδλιόαηφος ἧκε λεγοσιν ο’ 
᾿Αναὶ τῷ εἰπεῖν, πλέειν ἈῚ ϑάλασσαν, αλεεν ϑάλασσαν λεγύσι .; 

᾿Αγαὶ τὸ εἰπᾶν.,. εἰἰς τᾶτο “Ὁ. μεῖρο! φϑάσοας 18 λόγο, εἰγτᾶυϑα σῇ λόγε 
γενόμενος ς- 

᾿Αγαὶ σὲ εἰπεῖν, πλησίον αῷδε,, περί πὸ «όδε λεγεσιν, οἷον περί πὸ τω 
᾿Αχεξάνδρειων., περί πὸ τίω Βαβυκωνα .ο᾽ὑπεμφάιγει ἢ σὸν πλησιασμὸν ἐχ ἡ 

πρόϑεσις,, αλλοὶ" πὐ᾽ πᾶ, ὡς παρ᾽ “Ομήρῳ ἐύρητωι μόνον" αὶ ὃ ἔφαντο. εἰς Πύλον 
θΐχεσθωι Νηλήϊον, ἐλά πὸ ἀυτᾷ ἀγρῶν. (Οὐγίς. Δ, ν. 639.) 

᾿Ανγαὶ τὰ εἰπᾶν., μετέρχεται. ἀπὸ «ὅπ ἐΐς “ὅπον ς. μεσαβοίινοι αὐπᾶς λε γοσ!. 

᾿Αναὶ τῇ εἰπεῖν, περιπλανάσζωι περὶ λόγος, περανος εἶ. Ἀεγασινο 

᾿Ανγαὶ τὸ εἰπᾶν. μετέπεσεν. ἀφ᾽ ἡλικίας εἰς ἡλικίαν᾽, διον, ἀπὸ ἃ μειρα- 

κικῆς, ἢ ἃ πωδικῆς, μεμα. ε δ μείρακα,, ἢ ἃ πᾶδα λεέγασιν ς’ 

᾿Αναὶ τὰ εἰπᾶν, ἐπαιδέυϑη καλὼῶς.γ: ἀγωγῆς ἔτυχε καλως,. ἢ τροφῆς , Ἀέος 
σιν, ἐπεὶ χῳὶ προφὴ κὶ πωωδαγωγία. 

᾽ ἣν ἀν ΠΥ ΔῈ Το 2 ἿΞ τ ϑῆανν , ἢ ᾽ ι ΕΥ͂ΨΕ - τ 4 
Αναὶ΄ τὰ εἰπᾶν, ἀποδημῶν, ἀπὼν λέγεσι, ᾧ αντὲ ασᾷ ἐπιδημῶν, πάρων.΄ 

᾿Αγτὶ. πᾷ. εἰπᾶν, ἀλαζονέυνεται, ἀνασπᾷ πος οφρῦς. 
᾿Αναὶ σὲ εἰπᾶν, ὁ βαρυνόμεν Θ' ἐν πᾶσι κ᾽ ἀμείλικτος, ὁ δύσκολος λέγαοσιν.. 

᾿Αὐτὲ χσὃὸ εἰπεᾶν, ὁ κᾶφος ᾧ μάταιος, ὁ ἔυχκολος λέγοσι΄. 
᾿Αναὶ τσ εἰπᾶν, ὁ ῥᾳθυμθ', ὁ ἐναπεπαωχωὼς λέγαοσι-- 
᾿ἊΑγσὲ σῷ εἰπεῖν, ὁ ἄσον' καὶ. ἀσϑενιὶς,. ὁ ἔκλυφσος (1 ). λέγασιν. 

᾿Ανγαὶ τὲ εἰπεῖν; ὁ μιὶ ἐξερχόμενος ᾧ μὴ. ἀγορῶος ὧν, ὁ ἐπρόϊσος λέγασιν." 
᾿Αναὶ τὸ εἰπεῖν, δ᾽ διόλε μένων ἐν τῇ οἰκίᾳ, οικαρῶν, λέγεσι. 
᾿Αναὶ σῇ εἰπεῖν, μαπκίως., ἐπὶ κενῆς: χέχασι..- 

᾿Ανσὶ σ ἐϊιπεῖν,, ονααυᾷ σὸν ὁδονσμ. ἐκκρέει λέγασι. 
᾿Ανπὶ σὰ ἐιπεῖν, ἐϊξόπισϑεν ἡ ναῦς πλέει, ἐπὶ’ πρύμναν πλέει λέγασιν. 
᾿Αναὶ σᾶ ἐιπεῖν, ἔτρεψαν σὴν φρύμναν, πρύμναν ἐκρέσανπσο λέγασιν. ὁ 
᾿Αναὶ σὰ εἰπεῖν, ἔρχεται ἰἰ ναῦς εἰς γῆν,» κασέίιρει ἡ“ ναῦς λέγθσιν΄.. πῦτο 

ὁ’ Χονσόστομος ᾧ. ἀλοι, ἐπὶ ξηρᾶς χέγασιν, 
τ ᾿Αν- 

-αλ.-.»...... ὦ........... -.--Ὃ-ἜοὦοὦὦὦΞἰ... .. . ..... 

(.1) 5]. ετησηάανὶ ρὸ ἐυκλήτος γ4υοά ἴπ Οοὰς. 
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᾿Αντὶ σὲ εἰπεῖν, ἔρχεται καὶ γαῦς ἐἰ; πέλαγος, ἀναγεται λέγεστ, 
᾿Δντὶ τὸ ἐιπεῖν, ὁ δεῖνα. γέγονεν ἐμποδὼν σὲ δὲῖνθ', ὁ δεῖνα ἐςτν. ἐμέ. 

ποδῶν σὸἃ δεῖγθΘ' λέγοσιν. 
᾿Ἀνσὶ σὰ ἐιπεῖγ, ὀρέγεται, μαϑητὴς γεγέαϑαι,, μαϑησπιᾷ' κέγοσιν. 

᾿Αγσὲ σὲ εἰπεῖν, ὁ δεῖνα παιδένετοι ἑπὸ σῷ δεῖνίΘ', ὑπὸ “ ὃ εἶγι χέγο» 
σιν" ὡς ὁ Θεόλογος, ὑπὸ αὖ μεγάλῳ πατρὶ. αἰαργανῦσα ἃ Φίπλασπχεσω " 
ξ ἀγαὶ αῷ φοιτᾷ αῷ δεῖνι, μαϑητένεσω: ὑπὸ αἰ δᾶνΘ'. ἐπὶ ἢ ἄλλων «ροσω- 
πων, ᾧ αὶ διδασκάλων, λέγεται πὩροσφοιπτὰς, μὴ! προϑέσεως. 

᾿Αγαὶ τὸ ἐϊπεῖν, ὑπεδέξασο σὸν δᾶνα, ἀμφοτέρως ἐδέξατο λέγεσιν., 

᾿Αναὶ τὸ. εἰπᾶν, πολὺς ὑετὸς, ῥαγδαλθ' χέγοσιν. 
᾿Αναὶ σὰ εἰπέν, ονακεφίζετωι δ γόσε, ἀγαφέρει ὃ γόσα λέγασιν. 
᾿Αναὶ σὲ εἰπᾶν, εἰναβιβαάζε, εἰνέχει λέγοσιν, οἷον, ἀνέχει δ᾽ ςαυρὸν᾿ παῖς 

χερσί. αὃ- ἀνέχειν λέγετω. ἢ ἐπὶ παϑυσικ ἐνοργησικὸν ὃν.) ες ᾿Αρισσέιδ ἡ: 
πρίωρ σις ἀγέχει, ἡ πάλαι μὲν πόλις, γω ὃ εἰκρόπολίς. 

᾿Αγασὶ τὸ εἰπᾶν., υξήδϑη σὸ φυνὸν͵, προῆχϑε αὐ φυσόν. ι 
᾿Αν»τὶ τὸ εἶπαν, ἐναβλυύζεσιν αἱ συγῶ., ἐκδιδόασι λέγοσιν" πηγᾶὶ δ᾽ 

ἐπ᾿ αὐτῆς ἐκδιδόασε. 

᾿Αναὶ τῇ εἰπεῖν, μάχυς ἐπιϑυμε, μαχίω «νέα λέγοσιν. 
᾿Αγαὶ τὸ εἰπαᾶν, ἄχριθΘ' αὶ ἐνήμερθ", ζ πολεμικώσασοι, ἄρην" ππέξει λέγυσι ο. 
᾿Ανγαὶ τὰ εἰπᾶν, καπαλύσας σὴν ἔχϑραν, ἐφιλιώϑη σῷ δθνιυ τὰ ἐσπείσακο « 

δεῖνι χέγοσιν.. 

᾿Αναὶ σὰ ἐϊπεῖν, κασηγορεῖσω ὁ δεῖγα' κλοπῆς, φεύγει ὁ δεῖνα κλοπῆς λχέ- 
γόσιν" ὅϑεν ᾧὶ ὁ κασηήγορθ', διαίκων χέγεται" "ὁ δὲ καπηγορόέμενος, φέυγων. 

᾿Αντὶ σὸ ἐιποῖν,, ὁ δεῖνα συναριδϑμεῖται., ὁ δεῖνα σελκεῖ. λέχυσιν " διον 
ὁ. δεῖγα σελεῖ πὴ συγκλήτῳ. 

᾿Ανσὶ τὸ εὐπεῖν, ἀἂ- βολάνσαὶ, ὧν» βολὴ λέγδσιν. 
᾿Αναὶ σὸ ἐιπεῖν, ἐνεδοόσατο σὃ'. ἱμάτιον, ὑπέδυ λέγασι σὸ ἱμάτιον: 

᾿Αγαὶ τὸ ἐιπεῖν, ἐἰσῆλϑεν ἐϊὶς ἃ ἀγῶνα, ἐπεδύσας ὡρὸς δ εἰγῶνα, 
᾿Αγσὶ σῇ ἐιπεῖν, , μετ᾽ εὐκολίας καπέβαλε ἃ αγτίπαλον; ἐκογιτσὶ καπέβω-. 

λε λέγοσιν. 

᾿Αγαὶ σὲ ἀλλρλον χατεβύϑισε ὦ νῦῆὰ, κατέδυσε λέγεσιν 
᾿Ανγαὶ σῷ ἐϊπεῖν, ἰ διωυχαύός ἐἰμι, ἐχ διό; σε λέγεσιν. 
᾿Αναὶ τὸ ἐϊπεῖν, δολιένεσχι ; ἐπ σεχναται. 
᾿Αν»αὶ. σὲ ἐῤφενη πάσαν ἡλικίαν χασέσφαξαν,, ὑβηδὸν κασέσφαξαν ὥσανσεν ᾿ 

λέγδσι. τον 
᾿Ανσὲ σὺ ἐιπεῖν., φοβῆμαι περὶ ἐποτυχίας͵, ἃ ἐὶς σὸ μέλον ἐργασία: 

“ἐγωγιῷ λέγεσιν. 

᾿Αναὶ σᾷ εἰπεῖν, καὶ σκοπιὸὰ σὸ ὄρος, κἡ σκοπὴ λέγοσιν. 
᾿Ανσὲ σὲ εἰπεῖν, οἱ κρείχχονγες,), καὶ πὲς κρείσσονας νοῦ κρείσχας ὦ σὰς 

κρέισσος λέγεσι » Ἀᾳὶ σάλλα σὰ πριγενῆ ὁμοίως, οἷον ὅν μείζες, ᾧἃ σὲς 
μείζες,, δι κορλλία: κὶ σὰς χωλίοε, 

᾿Αγαὶ στὸ ἐπῶν, αὶ βελτίονα σοὶ. Ἀλλ συδι, σοὶ βελαίω,, «ὁ καλλίω λέγουσι, 
κ) ἐπὶ δὲ ἄλλων φριγενῶν-:, πρὶ κρείσσω, «ὸὶ μείζω, σὲ χείρω, κ᾽ ἕσερά. 

᾿Αγαὶ τῇ ἐιπεῖν, μεγάλως ἐδοξάσϑδη,) ἐπὶ μέγα ἦχϑε δόξης λεέγόσιν. ὅτω 
ἡαὰ 



ΤᾺ ΕΤΑΙ Ἢ Β' Βὶ Β ΑἹ. 8. 
χαὶ ἐπὶ μέγα φύχης, ἐντὲ φᾷ λίαν, ἐυτυχῆκεν. ὦ χέγεσωι δὲ ᾧ ἐκ σὰ ἐνατα- 
“ἐν ἃς ἐπὲ μικρὸν, σύχμς. ᾿ 

᾿Αναὰὶ “πῇ. ἐϊπεῖγι» ὑγιαίγοις εἐὐκαικὸν,γ ὑγίαινε ωροσταχαικῶς λέξοσι. 

᾿Αγαὶ στ ἐιπεῖν, ὁ δεῖγα. ἔῤχετωι,. καδϑήμεν Θ’ ἐπάνω ἄρμασ Θ', ἐφ᾽ ἅρμα- 

“Θ΄. κέγαεσιν,, ἔρχεται. 
᾿Αναὶ σὲ ἐιπεῖν, πρὸς σὲ βαδίζων ἔρχετω;, ἐπὶ ποδῶν, ἔρχεται κέγεσιν" 

τροπον. γερ ὑπεμφαίνει. ἐνταῦθα ἡ ἐπὶ. πρόϑεσι:»γ ὡς ἃ παρὲ αὸ ἁγίῳ ἸΚυρίλ- 

2», ἐύρηπαι. ὅπω;, ἐπιιασώραπτος ὅσας ἐπὶ -χσεοσάρων βαδίζει" ἐπὶ πεοσάρων ἢ 
βαδίζει, ὅστις, παἰς, χερσὶν ἐπερείδεσαι. 

᾿Αγαὶ πϑ- ἐϊπεῖν, ἔμελλέ μϑι παθεῖν πόδες ἐπεέχεισό, μοι παϑεῖν «δε. 
᾿Αντὲ πὸ ἐϊπεῖνι, Ἑσαᾷπαι ναῦς ἐν σιδὶ πεχλόγα μι κιγυμενη ὑπο ἐφόρὺ 

οἰγακω χέυει καὶ γαῦς αῷ πελάγα λέχοσιν, 

᾿Αγτὲὶ, σὸ ἐϊπεῖγ., ἐξερρίφη ἰ. γαῦ: ἐν. τως πέσρωι , φὩροσαεικεν ἡ ναῦς 

λέγεσιν 

Ιῃ πος εοέειῃ (οὐ. [0]: 177. νογί 08᾽ 26 ρ. 180. τεξξ, οσσυγγῖ ἔταρ- 
σπεπταπι ΠΕΒΟΌΙΑΝΙ, (εἠ Ἰάεπι ῥργογίας. ἃς ΠΠ|υ8, υοά ἃ ΕἸ. ΡΙεγίο- 
ὭΪΟ {υδ]εέξαπη εἷς ΜΩΟΣΙἢΙ Αττιοι τα 5. ἸΒΙΔομηηυς. δυδθϊας Παδοῖαγ αυδιη, 
πη πος (οάϊςδ,. υδὶ 64. οπληΐα ἀεδίαπξ., ας ροίξ: ἀγεϊσυϊυπι Κωμας, ἃς 
εχίγοιηδ. {ΠΠ1Ππ|5 νερὰ... ὕμνος δὲ ἐπὶ ϑεῶν, ἸεραῃτΥ ἀρυὲ ῬΙεγίοη, Ρ. 479. 
ὅς ἔεᾳα. Ἐά., ΜατΙϊ5 Ατειϊοζα, 

Ιη (ὐοά. 482. Ρ. 254: (δΐαὶ, Ηβγοάϊδηο. (ἰδυϊίαν Τσαόζδεις. ᾿πθήϊτας ἢς 
ληοτιρίυς, ἪἬἪρωδιανδ περὶ παρκγώγων λέξεων ἀπὸ διαλέκτων ; ἴξα Ε]. Ζ48- 

πο οδίεγνασε ροίυες ἤδης 'π. ὈΙΟηγΙΙ ΤΉτγαςϊς. Τέχν Γραμματικιὶν 
(ἸοτηΠΊΘηζΑΓ Ραγζε... ποη εἵϊε Βεγοάϊδηϊ., ααϊ. 1ρίς ἔα. θα ἢς ἰαπάδζοῦ 
ἴ0], 9. νετί, δ τί σοσημέιωται τὰ πιΐχεως ἢ πελέκεως, ὥς φησιν Ἡ ρωδιανὸε, 
πήχυος χα πελέκυος; {64 ΑἰτοΥ]5 ΟὙΔΙΩΠΊΔΕΪΟΙ ΤΘΟΠΠΙΟΙ.. 14. εἴτ, ὑπίυς οΧ 
1115. 4] ἴπ Τλοπγπαπὶ ΤὨγασεμα, {τὶ ρίεγσαπε., φυογαπίαιθ οραΐοι!α ἴῃ 
Βατοζοΐϊαηϊς, Ἀδρ115). Δ Π! πὸ (ΟάοΟΙρς ἰατεητῖα.. ἢ ἴῃ Ισοπὶ δ]]αυληάο: 
ΒΙΟΙΓΑεγεηΐυξ.. 6 ΤῈ ΓΈΤΑΣ α ἴοσε, πλεσίΐο οδίεγνας. Κυΐϊογις δα ϑυϊάδληλ. 
Ἄν φος Ρ.78- ᾿ 

Ιῃ (οὐ:. 483... ου {ιρ)εξΐα εξ ας ροϊεϊοσις ποῖα, ἡ δὲ Διίβλθ' 
συγχάνει ὅσα Νεοφύσυ Κομνηνὸ Δόκα͵ τῷ Ῥαῦλ΄ 9 Ἰεσία, [0]. 150. νεγῖ, 
Ἡογοά πὶ περὶ στίχων «ἧς κέξεως ορυΐουϊαπι, οαἱ ργαχα μη εἷς πος ΗΕ- 
111Ὲ, ἸΜΟΠΔΟὮΙ περὶ ΟἿ ἐν «τοῖς στίχοις παϑδῶν, αυοά ἴῃ τηυἰτὶς Οοα4. 
Κερρσ. ΒΙΡΙΙοιἢ.. Ῥαγι, ῬΙυζαγοο. τηδὶς {ειδυζαρῃ εἰς : 

Πάδη στίχων ἐισὶν ξξ' αἰκέφαλος, Ὡροκέφαλ Θ΄, «ροκοίΐλιος, λαγχαρὸς, μεία- 

ρος, μακροσκελής. 
᾿Ἀκέφαλος. ““ ἐπσαδὴ δν γῆσς αε καὶ. Ἑλλήασονσον ἵκοντο., .». ἀκέφακος ἢ 

ἐίρηπαι, παρόσον ἐδέποαε στίχος ἐστὶν ἐπὸ βροχείας οἰρχόμενος. 
Γροκέφαλος. “δ καὶ ἐκ ἅλις. ὅσαι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἡπεροπένεις. 

συλλαβὴ πλεονάζει ἐν σῷ μέτρῳ" ᾧ Φῴ' σῦσο «ροκέφαλος. 
ΤΠροχοίλιος, ““Πατρόκλε ποϑέων ἐνδιρόχηπε μένος ἠὐς,, ἡ δρο. συλκαβιι 

ἐν σῷ μέσῳ «ὃ στίχι πλεονάζει, κα; ὥσερ ἐπὶ 5 φρογισσόρων, ὄγκον ἐνπέ- 
δῆσιγ" ὅδεν «ροχοίλιος ἐΐρηταις 

Δι», 



86: ΒΙΓΑΤΕΙΕ ΕΡΙΑ͂. 

Λαγαρός’ (ὦ -ἰϊδιοῖος. σέ μοι. ἐσσὶ, φίλε: ἐκυρὲ. δαγος αε. 2) ι Τί; ἘΞ, 

172..) ἐναωῦϑα οι δύο πόδες, ὅν ἐν σι {55 , απὸ ᾿βρεχείας ἄρχονσαι ᾿ 

Χ) συσσέλοσι ἃ θέσιν: αὖ μέτρϑ. λαγαρὸν δὲ, τ΄ ἐσφιγμένον ἔχον ᾿ γασπέρα. 

Μείερος " ““ Τρῶες δ᾽ ἐῤῥίγησαν., ἐπεὶ ἴδον ἀΐολον ὄφιν. ,, {ΠΡ Μ, 
208.) ὁ οὐ σέλα πὸς ἐπὸ βραχείας ἤρξατο, ὅπερ μειοῖ. σὺν πόδα. σὴν «ὐ “ἢ 
ἐρᾷ " ἃ διὰ αὗτο μείαερος " καὶ γὰρ μυδρος. 

Μακροσκελής" “ὁ Κύχλω.!, αὖ΄, πίε. οἶνον", ἐπεὶ φυγες ονδρόμει: κρέα... ν0. 
( Οὐ. 1΄, 347.) ὁ εἰ σέλα πθ΄, φρισύλαβος,, ὕπερ' ἀλλότριον ςἰχϑ᾽ καὶ διὸ, 
αὔσο μακροσκελῆς, ὡς ἔχων ὑπὲρ δύο: συλαβες αὐν᾿ σεχδπιον αὐδὰ." 
᾿5ἴδεπι. (ξαυΐταν. 11 Βος: (οάϊςε.. “Ῥοῖ οο Ἥλιί.. μοναχ8 Χαρακος 

περὶ ᾧφορων μέσρων οραίςα!!." (: ) σαρῃξ.. ἨΕΚΟΒΙΑΝΙ, ΠΕ] ὰ5: 
ἧς. Ἰῃ(ογίρεαϑ : ς. Ἡρωδιανξ περὶ σπίχων᾽ αἧς δε ἰάλωδὶ 

Σαχος. ἐστὲ συλλαβῶν: χαὶ. λέξεων συγϑέσις 7. δηλωφκὸς. συμμετρίας γχαὶ. 

μεγέϑος. 

ἜϊΓ8δη δ᾽ σαήχων. εἰσὶ δέκα δύο" ἰσόλχρονος,, οἰπηρσιδμένος., ὠχέφαλχος, λας" 

γ)αρ9 ἐ 3 μείερος ᾿ τραχὺς 2 μαλακοαδὴς ἢ κακόφωγος Α͂ λογοαδὲ » “φροχέφάλος,. 

σφηκίας, ἐγ πὴ 7 

Ἰσόλχεονος με ὃν ἐσαὶν,,) ὃ ᾧ «αἰ: μέγ: ὃ) δ ἐπχῴμθας νι ᾧ΄ αὡς πόδες εἰπὸ- 

αϑ- πρῶτα μέλοι σῷ ἐσχάτε σὸς ἐὐυπὸς. ἔχων", οἷον" ““ ἠῳ δ᾽ εἰ), Μεσήγῃ" 
ξυμβλήτίω. εἐλήλοιϊν. .. (Οὐ, Φ,.. 15: : 

᾿Αἰπηρπισμένοις ὁ. χίω διάνοιαν ἔχων εὐ; αὐσῷδ πάσάν', οἷον" ““ ὡς ἐπῳν.. 

πυλέων. ἐϊξέοσυτο φάιδιμος Ἕκτωρ. ., (Π. ΡΣ ΕΙ 25 ᾿ 

᾿Αχκέφαλο: δέέστιν, ὃ ἀπὸ βραχείας ἀτιολθν "οἷ ον"΄ ΡΟΣ ἐ ἐπαδλ᾽ γῆ ἐς τε ὡ: 

᾿Ἑλήασοντον. ἵκονάο ς, (ΤΠ 2.} ᾿ 

Λαγαρὸ: ἢ, ὁ ΠΡ ̓'μέσίω σι συμπλοκίω σίω σύνθδεσιν μὴ συν. ΝΜ γς 
Τρῶες δ᾽ ἐρῥίγησαν͵, ὅπως δον. οἐἴολον ὄφιγ-. 5 (1. Μι, ἐχολομν 
Τραχὺς: δέ ἐστιν. ὁ «ῷ ῥοίζῳ δ' φϑόγγον σωμιἀ πες, αἷς σὸν Ἂς Τρ χϑα. 4Ε΄ 

ᾧ πετραχϑὰ φβιτρυφὲν ἔκπεσε. χειρῦς...» (1. ΤᾺ 363. ): δ Ἵ 
Μαλακοειδιής ἐφὶ», δ΄ χείως ἐπιπίπτων ποὺς ἐκοαῖς ἃ μὴ βιαίως, ὀἷον" ἐἰ (3. 

μαπὶ δι δέυνονο κάξεωι ΣΧ αρίτεοσσιν ὄβοταες πο εσυς ἢ ἀϊΣ : 

Κακόφωγος δὲ ἐς», .ὁ πολὰ φωνήεντα ἔχων, οἷον" “ φ,η. οἰδηρήχοιγὸν ἔχειν" 
εἰγεὶ. φαιδ ίμῳ ἡ τὰν » (Θά... 127. ᾿ 

Αὐγσαδης δέ ἐστιν. ὁ θυ ον! ᾧ) σωϑέσει, οἷον." “᾿ ἵππὲς δ᾽ ΠΕ 
ἐχαπσοὸν κ' πονάγκονης.. 5. (1. ἋΣ 679. Ὁ ὦ ΕΝ 

ΤΙροκέφαλος., οἷον“ ἢ ἐχ ἅλις ὅσσι γιωοῦκας οαἰγοίλκιδας ἠπεροπέυειε ;" ἘΣ 

(1.Ε,.349.} 
Σφηχίας ἢ ΥΩ ἢ λάϑεσ', ἤ ἐκ ἐνοησὸὲν) αἀάσατο ὃ με. ϑύμῥον (ΕΠ. Τ᾽ 535.}} 

Δοχιχϑρος ὃ, οἷον, ““Καστὸρά δ᾽ ἱππόδαμον., κὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυ-’ 

δεύκεα τ΄. ΓΕ ΖΥ 
Τέλος αῷ περὶ «χων πῆς λέξεως Ἡ ρωδιανὸ : 

1η- (οάϊςε. Ματγοίδηο. ὈΧΤ]. τερογίτυῦ αἰ ὰ Ηετοάίαοῖ, ορυίου τ: 
Ἰῃθάϊταπῃ. περὶ σχημάτων, αυοά ἢ]ς. Ρτοίεγεπης : {2} 

᾽Αι- 
ἐποστραισειου τ ας τη τειο τ’ πτρτεορρρ τα ατοη φιαισεσι ἥπασν ον ετπ ττ ονηπσαα, ποῦ τυττι σύντα να] τ 1 τς - τ τ΄ - ------- 

(1) ες Βος ορυίουϊον ἐχ 400 εἀριϊ ἔϊς ρῥτοτ ΠΤ πΊὺ5.) τερὶ τῦν ἐν τοῖς στίχοις παϑῶν». 
111} δρυΐ. Ἑφθτιίεϊυπι. 

(2) Ηῆος ορυς ; «υοὰ Ἰδυάδιυτ ἂθ Εἰγπιοϊοςίςο δίδξηο ἴῃ ᾿Αργυφεον, εἄετε ὙΟΙΝ 
81 



Ὅ Ἃ 5 ΕῸῚ Β Δ. 87 
Αὐἰλ Ἥρωδιανδ περὶ σχημάτων. 

᾿Σχῆμά ἐςιν ζξάλαξις φράσεως «πὸ πῷ καπιλήλε ἐπὶ αὐ κράτσον,, μεσι ἀ;- 

ἔψος ἀναλογίας. 
Διαφέρει Ὁ ἀῷ σολοικισμὲ , ὅαι απὸ με ἐστι χατόρϑωμα., καὶ σἰὼ ἐϊξώλαξιν 

“ἐύλογον ἔχει " ὁ ὃ σολοικισμὸς, ἀμοάραμα, ἃ πίω ἀιαίαν αἱ ἀκαπωληλίας 
'ποιόμεγος. - 

Γίνεται ἢ σὸ σχῆμα ἘΠῚ χοσότες σρόπες καϑ᾽ ὅσος ᾧ ὁ σολοικισμός "“ καὶ 
ὃ εἰδὴ φχρλασσόμενα, ᾧ γένη, ξ παύσεις, ᾧ ἐριϑμοὶ, ᾧ ἐγκλίσεις ἔπ ὃ ἃ 
ῳὩρόσωπογ κ, χούνοι, κα, φχιϑέσεις" κ᾽ πάν ἀὀπλῶ: ἃ ἃ αῷ καχαϊλήλε συυά- 
φεαν ἐπώπεῖ, παρατραπένσι., ποιέὶ δ σχῆμα. 

Πῶς εὐ ἐίδεσι γίγνεται σχῆμα ; 
Ἐν μωὴ ἐΐδεσιν ὀγνομάσων ᾧδε πω- σωΐσααχτο σχήμο" “ἐβδομάσῃ δ᾽ ἱκό- 

μεσδα Λάμε ἐἰπὺ πτολίεϑρον ",, ( Οἀ, Καὶ, 81.) καὶ, “᾿μελάγπσερον ἡ ὑτε 
'πίοσα. οἱ 11. Δ, 277. απ μεὴ «Ὡρότερον ὑπερϑετικὸὲν οἰγαὶ ἀπολύσε κώμε- 
γον, κακίαν ἐκ ἐργάζεται, ὅπ γεγένηται οὐ ἐρφλϑμηαικῇ ονόμασα,, εὐ ᾧ ὦ 

σημασίας μηδεμίαν δχρφορὰν λαμβανέσης "ΠῚ σίῳ ἃ φωνῆς ἐνώλαξιν,), ἡ μετώ- 
ϑ}ὲσις ἅ εἰδῶν ἀναμοίραησος ἅμα κὶ σωὴὶ αῷὸ' «σὸν ἐριϑμὸν ὁρίζαν, κ᾿ σἰωὼ σε- 
λόυαέιαν δεδήλωκεν ἡμέραν " α ἢ 'δευσερον συγκρμτικὴν οναὶ αῷ εἰπολύτε 
κείμενον, λεληδϑύιαν ἔχει αἰὼ σύγκρισιν, ἢ «ὴν ἀναφορὰν, ἤτοι τὩρὴς ἕσπερον 
ψέφος ποιόμενον, ἢ «Ὡρὸς φυσικίω αὖ νέφες μελανήαηαι. 

Ποῖον πρόπον οὐ γένεσι “γίγνεται σχῆμα ; 

Ἐν ἢ γένεσι ϑεωρῆτωι σχῆμα αὖνδε σὸν πρόπον" ““ παρϑερικαλ σε χαὶ ἠΐϑεοι 
οὐπιλοὶ φρόγείονσες.. ., ( 1], Σ, 967. ) ὁμόιως ἔχει κἐκανο " ““ ἔγϑα μωὼὺ 
δ έϑεοι κὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι αἰρχεῦντ᾽, ἀδήλων ἐπὶ καρπῷ χᾶρας ἔχον- 

τες. 5) ( 1|. Σ. 9594.) ἰσχυρόσερον γορ ὃν σὸ εἰρσενικὴν γενγος αὖ ϑηλυχῇ» 
ἐπεχραπήσε, "ΠΠ σίω ἐπιφοράν. Ὁμοίως Ὦ κ) αὐ ϑηλυχκὸν γένος ἐχυρόπερον ὃν πῷ 

ἐδειέρα, ἐπεκράσησε "ΠῚ ἃ ἐπιφοροὶν, διον" “ «ι δε πὸ ἡμέπεραί σ᾿ ἄλοχοι 
κ᾽ νήπια πσέκναγ ἐίατ᾽ εἶνὶ μέγάροις ποτιδείγμεναι. ,, (1, Β,, 137.) 

Πῶς παροὶ πος πιηώσεις γίνετια ὁ σχῦμα; 

Παρὰ ἢ παώσεις εἰντιδεμεῖνγας καὶ αὐ σχήματος σύςασις ἔχει Ὡρῶτον οἰἰπιον 
χσίω δ παώσεων οικειόπησα͵, ΟἿ δ σε πλαγίων πρὸς ἐλήλας, , κὶ ἃ ὀρϑῆς «ρὸς 
σίὼ κλητικίω, εἰπε σίω Δὲῥἤἢ τὩραγμάτων διασσισιν" ἵνα «ἰὼ Ὡρωτίω αῷ λόγε 

περιγραφίω καταλιπαὶν ἀπηρτισμενίω, μᾷ! Φασπάώσεως εἶφ᾽ “πέραν ἐρχίω πρα- 
πεὶς9 πἢ δ σπώσεων πλοχῇ σχυμαπίσῃ. τίω με ὃν δῇ" πτώσεων συγγέναον,, 

πὸ σχήμαπιε συμβείβηκεν, ὅτω " ““Ἔχασορλ Ὁ τὩροπάροιϑε ποδῶν πέσεν " ,» 
(1. Ν,:205.} εἰέρητω γορ δοτπικὴ αἰγαὶ γενικῆς “Ἐκπορος" ἢ, ““ γεφελήγε- 

ρϑ- 

ὑλῖ Πεο ΑἸΪδιίας ἱπ φυάτῖο Πἰδγο (ἀογαπὶ Ξυμ μικτῶν. ΕΠῸῚ Δυϊτεπὶ σε] ερετγῖ πὶ {Π|ὺς Η ἐτὸ- 
ἀϊδηὶ » φυἱ Αρο]]οπὶϊ Ὀγίςοὶ! Αἴτὰς ἔωϊτ, φυΐίφυς.γ υἱ αἷς Ἑαδεῖςία5. Βιδ]ίοιμες, Οτας, Ἡ,. 
νυ. ς, γ. Τιγ. ρ. 8..; ρᾶτις, 7. 4 400 εἀοέξξυς ἔμϊτ.) ἰπ Οταιηπγατίςα (οἰςητία πρυτίφι πὶ ἰπῆε- 
ΤΟΓ γ, Ἀοπιᾶτῃ (ε σοπτυ]ῖε. , Τπηρεγάῖογὶ Μάαῖοο Αηϊοπῖπο (ες ρτοδᾶνίτ , δίάυς δίβοῖς εἼ05 
ἀΐξαυς Παδίτυβ,, προσῳδίκν (αἀτ καϑυλικην εἴ ἱπίοτιρῆς, [5 δατεπι ὀδίεγγδητε εοάεπε ἰδ. 
Ἑδρθυϊςῖο γ, 8 ὈγΠἋοἴᾶπο τᾶ ΧΙ ΠῚ δυΐδος Ατιὶβ Οτγαπηιηδιίςας ἀϊέξξυβ.) ὡπᾶά οὐαὶ Αρο!]οπηϊῶ 
Ρϑιτε Σιεφυςπῖει Ἰδυάάδίυγ, ὅς ρε!άξὰ5 ΡΟΙ᾿ (ς ττδάϊταγ το 4 }Π{ ΓΟτ ρτουαπι), 6 400 ρῦςα 
δαἀηπιοάμτη , ψοίατί ταδυϊα, παυίγδξιυπι Ἰου ξογυ τη τεπηρογιΠ ἐναίεγαητ. ον δυϊε ΐς πο- 
ποῖ ΦἘΠ5, νἱ ἀφ τα αἴ ΠΙ πιαὰ Η ςητὶς, (ἰαππερίςιςγι οὐ ει ν ιλοηςλ ἀραιὰ ΟἹ, Ρίετίοα, 
Φ' 46. ριχίατ, Εάἀ, Μαι ἀϊς Ατιϊεῖῖα. 



88 ΘΙ Ὁ ΤΆΞΕΙ “Β Ἰἰᾶς 

ἐρείσας Ζιευς" ,. Ἀλησικῆὴ γοὶρ αἰ γαὶ ὀρδὴς κῶπαι τὶ νεφεληγερείσης. ὃ Ὁ διάςασιν ἃ 
ἐκφράσεως,) ὅπως" ““ δι Ὁ δύο σκόπελοι, ὁ με ἐρανὸν ἐυρωὺὶ ἑκάνει" .γ (0 ἀ.Μ.,.73.) 
οἷς ἐφ᾽ ἑσπέρας γ ἀρχῆς επιτεπελεσιένον “αῦ Ὡροπέρῳ πϑοιόμενος δ΄ λόγον»; ἀπο ορϑῆς 
ἤρξατο. ποιᾶτον δε εἶστσι καί κέάγο" “ ἐλϑονσες δ᾽ ἡ βαιὸν τὸ απεῖσς πε κὶ ἀυλῆ:, 
ὡρῶτος υ͵π᾽ οἰρνειοῦ χυόμίω,., (Οἀ,1, 462.) αὶ τὸ παρ᾽ Ἱπποκράτει" ἡ γυνὴ αὖ 37: 
σωροῦ, πυρειὸς ἔιχεν αὐυσῆν. διεασαρμεῖνας γὃ σοὺς ἐπιδημίας ποιόμενος., ὑπομν- 

ματος δίκίω γράφων, Ὡροῦπε αἢ, ἡ γυρὴὴ αἢ' κηπωροῦ" ὡς οὐφ᾽ επέρας ἀρχῆς 1 πὸ, 

πυρεαὸς ἔιχεν ουπίω, εἰπήνεγκεν. ὅω γὰρ οὕτως πῶς ὁ ἰατρὸς ἑἰς πὲ ποιούσον 
σχῆμα κατῆλθε, δῆλον εἶἰκ αὸ μηδέποτε χογὰ πελείδ, ἀπὸ σῷ ὃ σωδεσμᾶ 
ρχομεῖνα, ἐκεῖνος εν σῷ περὶ ἄρϑρων ἔφη ἐισβώλων οὕτως" ὦμο δ᾽ ἀρῶρό, 

ἕνα πρόπον διδα " ᾧ “δ εἰγααῦδα ὡς εὐ ὑπομνηματισκῷ σπεπογημενῳ ἀὐυσῇ, 
ᾧ εσέρων εμωροσδεν, κὶ εἰς πὗτο σὸ ἐιδος,, οὕτως ἤρξωτο, .. ᾳ 

Πῶς ἐν ᾿ἐριῶμοῖς σχῆμα κατόρϑωπει , ᾿ 

Ἐν ὃ αριϑμοῖς καὶ ἃ κυμάτων κατορϑωσις, ὅτοι ὁπόσον 'λέξει σἂν μὲν φύπον 

ἐνικὸν ἐχόσῃ, ἃ δὲ σημασίαν πληϑιωπκήν, μὴ «Ὡρὸς δ᾽ χαρακπῆρκ,, ὡρὸς δὲ ἃ 

δύναμιν ὡρμοζόμενο'ς τις πληϑωτικῶς ἐνέγκῃ μέρο λοόγα, διον, “ καὶ «ληϑυς ἐπὶ 

γῆας ᾿Αχαιῶν; οἐπονέογτο"., (ΠΗ. Ο,.305.) ᾧ παρὰ Δυημοσϑένει, ὑμεῖς γοὶρ, ὦ 
βελίί. αὸ γορ ὑμεῖς οἐνπτωνυμίᾳ πληϑυνακῆ, ὁ ῥήσωρ' ἐγικὲν ἐπήγεγκεν ὄνομα, 

βουλὴ, Φίδ αὐ πολῶν ἐΐξ ἀυτὸ γοῶσϑωι σύσαχια . περιληπακῇ. ὑπάρχοντος" ἢ 

ὁπησαν ἐπιφέρηται ποῖς ἐδιεσέροις γένεσιν ἐνικαὰ ῥήμασι, ὅϊον γράφει σὲ ποώς- 

δία), πὶ δωμασα σακξει.. διον Φὥφορως πληδιωτικος συντάξεις χέγύσιν δι 

᾿Αστικόι" ὡς Εὐπολις ἀαὶ λέγυσί γε σὲ μεαραάκια Ὡροὶ σποίμενα τοῖς οἐνὸροα- 

σι" κὸ εὐ τοῖς ὑπερσυνπελικοῖς δ ῥῃράτων χρόνοις, ἑνικοὶ πολείκις ὠναὶ 
πληϑυνακ κασχλαμβαάνεσοι δ πὴν ἐμφέρειαν αῷς φωνῆς." χέγω δὴ πὸ πεπῦιη- 
πο. ὅτι πολόκις αναὶ απὸ πεπύιητο παραλαμβάνεται. ἔσϑ᾽ ὅσε Ὁ .1) πληϑυνπσι- 

χοὶς ὠρρϑμοῖς ἐνικῆν. ἐπάγασιν, ὡς παρὰ πὸ ἸΠοιηπῇ ὁ Μηριόνης ὡρὸς Ἴδομε- 

νέᾳ φησίν" ““ ἔρχομαι, ἐΐ πὸ σι ἔγχος ἐγὲ κλισίμσι χέλειπαςι,, ὀισομενος" 

αὐ νυ γὰρ κασεώξαμεν ὃ πρὶν ἔχεσκον" 2, (ΤΙΝ, 456.) κ' παρ Ἑὐυρκπίδη 
καᾶσοι Ιωνικῷῶς" ““ λυόμεϑα μαθᾶν ἃ βέλομαι .,.. 

Πωώῶς ἐν ἐγκλίσεσι «“ἤἥμα γίνεσαι; 
Ἰπαρὰ ἢ ἐγκλίσεις ἄβισσον χἤμα δέικγυσαι ἘΠῚ δὶ ὃ' ἀπαρεμφοόσων ἐνπσὶ ᾳροσ- 

χακαικῶν παροίλην 1} διον, “μή σι Φᾷαρίβεν ἃ ἐμὸν χόχον",, (Π.Δ. 42.) 

πὸ δὲ σχῇς «ροσαάξεως σχληρὸν » αἀπαρεμφάσων αὐτὴ τὩροσααχτικῶν παραληῷ- 
ϑένσων., ἐπραύνδῳη" αίϑετωα ὃ καὶ ὁριςικὰ ἀνδ᾽ ὑπαπακσικῶν πολλάκις, ὁπό- 

σὰν σὺ πρᾶγμα περὶ ὃ ὁ λόγθΘ', μηδέπῳ σαετελεσμένον . “«ελεσθῆναι ἢ αὐτὸ 
πάνσως δέῃ. «Ὡροηγήσεται ἢ μόρια, πὸ κ) δἶδ͵' ὑποσικπσικῶν «Ὡροτιϑέμενα, ἵνα 
ἡ μὲν πὸ μορίε «Ὡρότασις τὸ μηδέπω πχόσῃ φσεσελεσμένον δε αὐ δισσαγμὲ σπη- 
μάνῃ, καὶ Ὁ πὦ ὁριστικῷ' συνχαξις σὸ πάντως δᾶν γενέσθαι σα λεγόμενον, 

διον, “5 ὅπῳς ἔσται τάδε ἔργα... (11. Β, 252.} ταῦσα εἰμφόσερα, πὲ οἶμα- 
σα ἡ ἀσπειοσώτη ΥὝῇ διαλέχσων ᾿Ασϑὲς, εἰς ἀὐυσὴν ἐγαδέδεικπωι. πὸ μὲν γὰρ 

ευχτικὰ σοῖς ὑποτακακοῖς Φιρπλεκόμενα ἐδὲ ξανίζοσαν ποιεῖ ἃ φράσιν" ἐπα- 
διπερ ἀμφοπέρων ὡς ἐπὶ σὸ πλᾶφον πὸ αναὸὺ προσάρσεσα! μόριοι,,) ὡς τὸ ἵγὰ) 

χαὶ ὄφρα, ᾧ σὺ ὅσῳς. 

Πιρα 



ΨΑΤ ΒΒ. ἃ: ὃ9 

Περς δ κΞῚ πρόσωτα σχυμάσων. 

Ἡ ὃ Δ προσώπων μετάβασις ἀοιέὶ σήν καλεμένίω ἐποσασροφηήψ᾽, διον; 

ς σόνδ᾽᾽ ἐπαμεβόμενος ἀροσέφης Πασρόκλεις ἱπαεῦ".., (1|.Π, 20.) κ', ““ ἔνϑα δέ 
σοι, Μενέλας, φανη βιότοιο σελευαής .,. ἃ ἢ περὶ εὐπῷ λόγον ἀφεὶς ,), εἰς σὸν 

«ρος αὐτὸν ἐπράση 5, τυσέστιν, απὸ χρίσε προσῶπε σὴν μειίβασιν ἐπὶ αῷ 

δευχέρο (1) ἐποιήσασο. σπέχ νη ἢ οἰναῷ σ᾽ μὴ σωεχῶς ὄγπος «ὦ περί' αἰγὸς ἢ ἀπο- 
στροφὴν ἐϊφνίδιον πομίσασδωι" ᾧ, ἢ σὴν ἀκολεϑέαν ἐλέγχεται σα χυσερον 
σῇ λεγόμενον " ἀλλ᾽ ὁπόταν μεσάσϑῇ, ὅσοι ἡρωϊκῷ λύγῳ 5) ἢ πράγματος ἐπέ- 
ρα παραϑέσει, κάπεατα λαβᾶσα διάσσασιν ὃ διηγήσεως λεληϑόσως, μετίθα- 

σις λέγετα!ι- ἐσχημάτισε ἃ Ἡσέοδος ἐν προσώπῳ κατ᾽ ἐκᾶνο" 4“ δεῦσε δὰ, 

φγνέπεσε σφέσερον πατέρ᾽ ὑμνέιυσαι" ογί ἐΐ γε γνήσιον Ἡσιόδε «οὐ «ροόιμιον 
τίϑεμεν.) ἀντὶ η αῷ ὑμέτερον δυϊκξ, πρίτον ἐπήνεγκε πὸ σφέτερον, καὶ πρὸς 

σήν ἀκολεδίαν Δι προσώπων ἐπιδῶν, ἀλὰ πρὸς σὴν “σῷ σφετέρε σημασίαν" 
σημαίνει η ἔσϑ᾽ ὅτε χαὶ σὸ ἴδιον. 

ἹΠερὶ ὧἷβ κ7) χρόνες σχημάσων. 
ΤΙαρὰ Ὁ χρόνος σχηματίζεσι, πρῶτον μὲν ὁι σὲς παρεληλυϑόπος οὖν α 

ἐνεσσώτων παραλαμβάνονπες " ἔπεισα ὅὁι ἐνεσαῶσι χρώμενοι οἰγαὶ αῷ μέλονγ- 

σος, ὅδιον,, ““ ἐγὼ δὲ κ᾽ ἄγω Βρισηΐδα καλιποίρμον" ,..)γ ( 11, Α., 184.) 
λέγε γὰρ ὅτως, σὺ βεβάιως ἐσόμενον παρκσασωι δέλων " ὡς ἐΐ σις ἐΐποις 
εἰύριον Φρφλέγομαι. ὅτι πάντως διαλέξομαι. 

Περὶ Δ δ᾽ Φῳϑέσεις σχημάτων. 

Περὶ ὃ ὁκιϑέσεις, ὅι χοῖς παϑητικοῖς Τὴν ἐκ δ[ῥ, ἐνεργηπικῶν συνσαξιν ἐρ- 

μόξζοναςς, ἘΡ ΤΉ τεσ στεράς σῆς προχοπῆς γενομένης, ἐπεὶ χαὰὶ ἡ δ ᾿Ασαικῶν 

διάλεκπος χαίρει πτέτοις. λαμβάνεσωαι Ὁ ᾧ ὁλόχληρα παϑητικὰὲ ναὶ εὐεργη- 

σικῶν πολάκις, ὅσων μὴ δυσφημθ', ἤ δυςράπελθ', ἢ εὐαργὴς μέλῃ γενής 
σεϑαι», παρὸ πὸ τὸ λέγογα Θ’ ὡρόσωπον" αὐ γᾶν γράφομω, κέγετωι πολλοΐκις οἷν αἱ 

σὲ γροφω, οἷον, γχράφομω αὖνδε παραπρεσβέιας" ὅλαι ὃ λέξεις αγαὶ ὅλων 

πϑέμενω, τὴν μὲν συνακξιν ἰὶ ξενίζεσιν, ὕσοι ὃ λέιπειν σὴν φράσιν ποιᾶσιν 

πονοῦν λανϑανόσω, ἢ πὸ φχάνοημα ἐξαλλαάοσυσιν. σὺ μὲν ἐν πρόπσερον ὅπως" 
“ς μήκων δ᾽ ὡς ἐσέρωσε κάρη βάλεν » ὕ π᾿ ἐνὲ κήπῳ, καρπῷ βριδομέγη, 
γοτίῃσί σε ἐιαρινῇσι. ..ν ( 11.Θ, 3ο6. ) τὼ “ὃ βριϑομένη μετοχὴν, ἐὰν 
μὴ μεσαβώλωμων εἰς σὺ βοάϑετωαι ῥῆμα. ὁ λόγος ἀπηρτημε» Θ' ἴσακι.. σα ὃ 

δέυπερον ὕτως. ““ ἔνϑ᾽ δἰ γ᾽ εἰσέλασαν πρὶν εἰδόσες" γ» (ΠῸΝ, 118.} ση- 

μαίινει ἢ ὡς ἢ πὸ πρότερον εἰδότων ὅ᾽ φαινομένων ἃ χωραν, ὅπερ δὅκ ἀληϑεε 
ελλαὰ δὴ ζω τεὶν εἰδόσες,, εἰς τὸ εἰδέναι μετασαῆσωι, ἵνα ἡ πρὸ σαἢ εἰδένω. 

Περὶ μὲν ὄν ἃ οὐ χέξα σχημάτων ἰχκαγοὰ “ταῦπο, πὸ γοὶρ παρώπτι ὥΦ εἰρυ- 
μένων ἐκφωνόμενα,, ποιηπῶν,, ἢ διμκέκτων ἐσαὶν ἐδιωμασε,, ὕπερ ἐμπειρία 
σχηματισμδ" ῥηπέον Ἢ ἑξῆς περὶ δ εὐ Φφιανοίᾳ ᾧ λόγῳ σχημάτων. 

Περὶ δ οὐ Φινοίᾳ ἢ λόγῳ σχημάπσων (2). 
Τὰ περὶ φνοιαν σχήμαπε αὖ ὡρωτοσακπᾶν εἶ ἑαυτοῖς ἔχει σὴν συγγυμνα- 

σίαν, ἃ στὴν ποιὸν μειπίθεσιν αυπῆς πῆς διχονοίας, μΩὶ ὃ σῷ λόγα μορφῆς. 

Ἔσσι ἢ σχῆμα δίάνόιας, αὐ μὰ ΠῚ φύσιν ἐκφέρον πὸν νῦν, μηδὲ ἐπ᾽ ἐυ- 
Του. 1]. Μ ϑείας, 

(6) Τιερε τὸ δέυτερον. 
(2) Μαῖς ἴθ (βιδίορο (οάϊευπι 5. Ματεὶ ρΡ. 2775. Βὰς δυλυίςε περὴ σχημάτων ΟΡυΐς 51} 

Ῥατεοι!α.. υὐ πογυ Ορυξ 8ὺ εο ἀϊνετίυσπν, ἱπάϊςάτυγ, 
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δείας, ἐἀλ᾽ ἐχπρέπον ᾧ ἐϊξζαλείοσον ἃ ἃ διανόιας φράσιν ) ὥασερ ὅταν ὃ Δι-ς 

μοσϑένης λέγῃ'᾽ σὺ ἢ ὁ σεμνὸς ᾧ πς ἄλλος Φριασύων. μακαρίζειν γὰρ πραοσ- 
ποιόμενος, ἐκ δὲδ ἐνωνφέων ἀσεμνόν τι ᾧ δυστυχέσκπατον ἐμφαίνει ἐἶξιοι " ἃ 
παλιν ὁπσόσμν ὁ Αἰσχίνης λέγῃ εὐ σῷ ,ὶ Τιμάρχο" ἐδὲ νὺν ϑαυμασ «σόν " 
ἀναβήσεσαι γοὸρ αἰγὴρ καλος σε χιῚὶ ἐγαθὸς,, χρῷ ᾿'μισοπόνγηρίθ', κ᾿ σπισχέυων 
αὸ ἑαυαξ βίῳ, καὶ σὸν Λαομέδονσαια ὅσας ἐςὶν, αγγοῶν. παῦσε γοὶρ αἢ ἐξαλα- 

γῇ ἔχει «ἰνοὸὶ δείνωσιν, καὶ ἔςτι δυνατωώπερθ' ὁ λόγθΘ' αὐ ΜῈ φύσιν. “ἀγορῶθ' 
γοὶρ ἂν «αἱ αἀπρεπὴς ἐγίνετο ἡ λοιδορία, εἰ ὅτως ἔλεγεν" ὅδεν ϑαυμασαόν" 
οἰνωβήσεται γὰρ, ὡς ὄίμω, ἄγϑδρωπθ' ἀσελγὴς ἃ βίον, ᾧ ἧτος ἐυπὸς πόρ» 

νΘ᾽, ᾧ περὶ Λαομέδοντα ἡσκιρήκως κασαφανείς. ὁ Ὁ καλάς σε καάγαδος ᾧ μι- 

σοπηνηρ Θ᾽, Χ) πισχέυων αῷ ἑαυπὸ βίῳ, ᾧ ἃ Λαομέδονηρς ὅσαις ἐςἷν ἀγνοῶν, 
ἄγε μᾶλον ἐπὶ ἃ ἔμφασιν «πῆς ἀληθείας ἐκ δἧὗῥαὲὶ ἐναναίων «ροειδόσας παντὸς 

αῷ χόγα τὴν ὑπόϑεσιν. αὐσ γοὸρ δᾶ ποῖς εἰρωγευομένγοις, ἐπεὶ «Ὡροσαγγοᾶδνηαι 5 

κἂν Ἐλη 8: ἐγκωμιάζειν δόξῃ οὐ τ) μεταβολῇ. 
Ἔςσι ὃ δῷ ἃ Φάνοίας σχημάτων αὐ ώπριπτιι θγομασίαι δυο, ἐπίτασις κὶ ἔκλυ- 

σις. σέχων πῇ μὲν ἐπιτάσει ὑποπίοσεπαι εἰρωνεία, αῇ ἢ ἐχλύσει, αὶ χκασαβολή.. 

"Ἔσαι Ὁ εἰρωνεία ΚγΕῚ ἄχ ὦ ἐναναίων κατ᾽ ἐπίασχσιν πὸ ὑποκείμενον πρᾶγ- 
μα σημοίιγων,, ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ χροειπῦσα ἡ Μήδεα" ““ ὅσων «ρουπῆρξεν 

εἰς δ ἄνδρα ἐνεργεσιῶν, 0, ἐπιφέρει παϑησικώπμης " ἠρεμου; με πολλαὶς Μακας 

ρίαν Ἕλοαδ'᾽ ἔϑηκε, ., ἀγτὶ σῶνδε' ““ ϑαυμασσὸν δέ σ᾽ ἔχω σόσιν ᾧ πισσὸν 

ἡ σάλαιγα ἐγα, ἐ φεέυξομαι γιᾶαν ἐκβεβλημένη δόμων ἔρημθ' συὶν σέκνοις 
ὔγη μόγοιςς ... 

ΓΕκλυσις δέ ἐσι πραγμάτων μεγάλων δεινότης, ὄχμ' μικροπρέπειαν αῷ λόγὰ 
μαρωνομένη ἐν χοὰς ΝαΓ ἀκοόνγσων ὀδχμνόιαις, διον ὁπόσαν ὁ Αὐσχίνης ἈΕέγῇ 

δ μέμνησϑδϑε αὐυσὰ «πὸ μιαρὰ κ' ἐπίϑανγα ῥήματα, πῶς ποσε ὑμές, ὦ σιδήρεοι, 
ξκαρτερᾶτε ἀκροώμενοι, ὁπότε ἔφη παρελθών" ἐμπελεργᾶσί τινες πῆν πόλιν" 
πρὶ κλήματα πὰ δήμε ὑποβέβκηται μορμοραφέμενα (1). ταῦσᾳ γὰρ ἐκ οἰναλογεῖ 

πὸ ἐήμαηε αὖ τύτε ὑποκειμένῃ δ ἀὡραγμάτων ὑποϑέσει - 
Τῆς ὃ ἐιρωγείας καϑασσχήκεσαν δὲ αὐ λεπαομερέσσερα ααδὲε σαρχασμὸξς 

ὄχεσυρμος,, ἐπικερτόμησις, κασπώγελως, ἐΐκασμα , χαριεντισμος. σαρκασμὸς 

μὲν ὅν ἐςὶ λόγος ἠθικὸς μεπὶ σεσῃρόσχος στὸ Ὡροσωπὸ λεγόμεν Θ’, διον, “ ἢ 

μὲν δὴ μάχα πολ πονιίσατο νόσφιν ἐμᾶο" ἢ δι τεῖχος ἔδειμε, κὶ ἤλασε σάφρον 
ἐπ᾿ ἀυτῷ, ἐυρᾶαν, μεγάλίω" ἐν δὲ σκόλοπας καπέπηξεν. γγί 11. 1, 348.) 

᾿Ἐσικερτόμησις δέ ἐστι λογθΘ' ἐρεϑισαᾳικὸς ἐπὶ αῷ λυπῆσαι σὺς ἐχϑρὲς συν" 

φιϑέμεν Θ'. διον, ““ ἐνπαυδοῖ γιὴ ἧσο, κύνας ΄σεὲ σύας σ᾽ ἀπερύκων, μηδὲ 
σύ γε ξείνων ἈΠ πτωχῶν κόιρανθΘ' ἔγαι. .. (ὍΝ.1, 104.) 

Κασίγελως δέ ἐστιν, ὕπων ἐπί σινι πράξει δῥΓβ μὴ δεόντως κασαϑραάσυνο- 
μένων καταπαζωμεθϑα,, διον, ““ ᾿Οϑρυονεῦ, περὶ δή σε βροτῶν ἐινίζομ᾽ ἐπ 
πάντων, εἰ ἐπεὸν δὲ πχαῦσπωα σπελώπσεις, ὅσ᾽ ὑπέστας Δαρδανίδη «,. ἵ Π: 

Ν, 314.} 
Εἰκασμα δέ ἐστιν, ὅταν 

πέλας, διον, “ὦ πόποι, ὡς 
ἤοτι, ἀσοξ.,. 551 1.6. Σ᾿ 26, ) 

ΜΟΙ αῷ παρατιϑέναι α ὅμοιον, καϑαίρωμε» τὲς 
δ μολοβρὸς ἐπιτροχάδίω οἰγορέυει, γρηῖ χαμι- 

»--.-.ο.. 

Χα- 

(1) δὶς ἰα πος Οαάϊος, (οπέοι ΓΝ κατὰ ἡ Κτησιφῶντος » Ῥ.73. Εά. ΑἸά, δμῆ, αφ13. 
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Χαριονπισμὸς δὲ ἐςι λόγθΘ' ἡϑικοὸς μα! χάριτος σαρλςἀς σίω αῷ λέγονπ Ὁ 
ῃ ᾽ , , τ Ξ: ΄ 5 δ ν ᾽ φ ᾽ ᾿ ΄ 

σημασίαν, ἐπί τινι δρχυσει, , διον 5.“ ᾧ πόποι, ἢ μελ᾽ ἐλαφρὸς ἀνὴρ, ὡς 
δεῖοα; χυβισχᾷ. ,γ,κὥ ( 11. Π. 745. 

Καὶ πὲ μὲν σῆς διαγοίας σχήμασι, ποιάυναην πνοὸὶ τάξιν ἔχονπε, παραδε- 
“- ’ ΕΙ -“. 9 ’ . - 

δύσθω" πὸ δὲ σῷ λόγα ποικίλα ὄνος ποῖς σε. ὀγόμασι κ' “ἢ φιᾳκοσμήσει, πα- 
, ΄ Ω “νς 

ρασομεθα οὶ σωωτομὼ»γ ἐποδεξαι. 
Περὶ “ἥδ. σξ λόγε: σχημάτων . 

ι - ἣν ΄ φ 2 , ᾽ 

Γίγεσως δὲ πᾶν σχημα ταὶ λόγε καὶ διανοίας, ἐν περιόδῳ, ἥτις ἐσαὶν ἐν 

ἐπεριγράφῳ συγϑέσει κώλων, αὐτοτελῆ διονοιαν οποσελᾶσα,, ὅιον " ἐγὴρ γοαρ 
ἐδιώσης ἐν πόλει δημοκρατομένηῃ νόμῳ αὶ ἀηφῳ βασιλένει. περίοδος μὲν ἂν 
αὔτο." κῶλα ἢ τῆς περιόδιει, πρῶτον μὲν » ανὴρ γοὼρ ἰδιώχης . δέυσερον 
- ᾿ , δ , ΄ 

ἢ, ἐν πόλει δημοκρατεμένῃ. , πρίτον, γόμῳ χαὶ «φῳ βασιλέυει. γέγογα 

σαὶ ἢ δίκωλοι;, ᾧ, σπρίκωλοι,, ᾧ σεχράχωλοι, οἷον " ᾿Αϑηγῶοι: μὲν, 

ἈΠ) θάλατταν ἠρίσαευον " Λακεδωμόνιοι Ὁ, ἐν ποῖς πεζικοῖς κινδύνοις 
ἐπρωσευον. σπρίκωλΘ' ὁ, εἷς ἔϑηκέ τις ἐπὶ δἷἶδ ᾿Αϑηνῶν " καὶ Ὡρὸς ἁπάσας 

ἁρωμένη κὰ κρινομένη πος πόλεις͵, πρόσωπον μὲν εἀγαφώνγοισο: ἷ 'Ελλά- 
Ε » ΕΞ 2 , ν λκὰ Π 

ὅδθ', φῴ' τὸ κάλλος" χεῖρες 5, φΦῴ' τίω ἰσχύν “ «υχ ὃ, δέλη ἃ φρόνυ- 

σιν. γοείσθω Ὁ ἡ σπρίκωλος ) χωρὶς τῆς ἐξ «ροϑέσεως., ἀπὸ α΄. πρόσωπον 
᾿ Ψ Ω , ᾿ Ὶ ““΄“- Ϊ, Θ’ » ἕ 2 " , ἐλ γ- ΄ 

μὲν ἄν ἀναφώινοιτο, κ; «πὸ ἑξῆς. πεσράκωλ Θ' ὃ, ὡς παρ᾽ Ἰσοκράτει αίς 
Ἵ κΝ « , , Ν , ς « 4" 9 Ὦ “- ᾿ ἢ ᾿ 

ἐκ ἂν ἡδέως μεπίσχοι στρασπέιας, εὖ ὑπὸ ᾿Αϑηγῶν μὲν ᾧ ΔΛακεδωμονίων 
ἜΧΕ, τῷ ι ε ᾽ , ᾿ ΙΝ ἐ 

φρατηγόμέγηςγ,. ὑπὸ δὲ ὁ ἜλιδιΘ' ἐχπεπογημένης , ὑπὲρ ἢ ἃ δῥ συμμάχων 
ὁλῴϑερίᾳς,. ἀϑροιζομέγης», ἐπὶ ἢ ἃ Δ βαρβάρων πμωρίαν πορευομένης ; 9») 

γυγὶ Ὁ ὁρισπσέον σὺ σχῆμα. 
᾿ ἰς ’ὔ 

Περὶ δ ἐν λόγῳ σχημάτων... 

Σχῆμα ἐξι λῦύγε, ἢ λέξεως, οἰκονομία μετ᾿ ἐυκοσμία: ἐχπεφάνγῆκ τίω 
32.ὁὦ “ ᾽ ͵ - » “- ᾽ - 

ἐδιωσκίω εἱπλέπραι ὃ ἐπαγγελίας. ἔστι ὃ πὶ σῷ λόγῳ παρακολεδβνσα σκχις 
μαπα' πόδε" ἀπὸ κοινᾶ, μερισμὸς, ἐπολελυμένον 9. παρογομασία. ἀποσιώπησις" 

’,ὔ ᾿ 

διὸ μέσα, διόρϑωσις, «ροδιόρδωσις, ἐπιδιόρϑωσις, εποσαροφὶὴ δ βεβάιω- 
- Σ , Π . 

σις.) ἐρωώαχσις,, ἀνπεστραμμέγον, ἐπαναφορᾷ », πολύππωπον, ἐμοιόπχωτον., 
Ω Ε .“ ἣν. ὧν » ᾿ Ε] ΕἸ 

ὁμοιοκαπίληκτον 7. ὁρμσμὸς, ἀστεῖσμὸς, ἐπιπροπὴ, οναίϑεσις, διώλυσις, ἐπίο: 

ζώξις,, κλίμαξ, συλη.} τς, χατ᾽ ὠξοχίω , Πινδαρικὸν, Ἰβύκειον, ᾿Αλκμανι- 
᾽ ᾽ , ὡς ἘΣ ΤΣ Εν ᾿ Ξ " 

κόν" ἐκ παραϊλήλδ, ἀπαρίϑμησις, ἀσυνδετον΄, ἐξ. ἐχασσροφῶν" σὰς γὰρ κα- 

πασκόυας αὦ λόγδ ὰὶ σιωαρλϑμηπέον τοῖς σχήμασιν, οἷον, ΤῊν σὲ ῳροοικογο- 
, ν᾽ , ᾿ Δ πα ͵ 5 

μίαν, ᾧ φροαναφωνγήσινγ ἃ παραβολὴν, ᾧ, ὁμοίωσιν, ἃ οἰγσαπόδοσιν, ᾧ πα’ 
ράδειγμα,, ξ ἑικόγα. 

Περρ αὖ ἐπὶ κοιγὲ. 
ἾἮ ᾿ “- Η Ψ , , τ δ' ὔ " ᾿ Υ ᾽ ᾿ 8 

πο κοινὸ μο» ἐστὶ λογωὼν σωεχεσ εν ὁὀιομοία, κοινωγόσα 5) ὡς ἐπὶ 40 
" ΄ , ᾽ τ ᾽ ΄ ᾽ 

πλεῖςον ἑγὸς ῥίματος ἐις σιωωπέλειαν , διον κ᾽, “« ἐχίοσετο πάγσας ᾿Δχαιὲε ς. 
3 ΟΝ ᾿ , ἊΣ " Ασρείδα: σε μάλιςα,, δύω χοσμήπορε καῶν.. .. ( 1].. Δ, 15.) 

Περὶ μερισμᾶ. 
. ᾽ν 2 ᾿ Α 

Μερισμὴς ὃ» Ὡράγμαπος ἐνόςεἰς πολλὰ διαίρεσις ἐις δήκωσιν ' ὑποκειμεένων' 
λαμβανομένη.. οἷον, ““ ἄνδρας με κταενυσι, πόλιν δέ σε πὺρ ἐμαϑύνε » 

’ π ΠΥ  λὶ ᾽ -- . “ πέχνα δί σ᾽ ὅλοι ἄγεσι, βαϑυζώνός σε γιωοᾶκας. χ.. {1],1, 489, τῳ Ὁ πὸ 
, , ε ΄ ι σ γ , Ὶ Ὑ, Ν ΄ ο φήματι χοησαμένη ἡ. Ἀλεοχαξα, ὥσπερ ἐδυσώπησε ᾧ διήγειρε δ Μελέαγρον 

ΜῈ Ζ2 ἡ, 
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ἤ γὰρ καθ᾽ ἐκαςον δὝῥ ὑποκειμένων διήγησις, γ), ἐς ὅψιν ἡμῖν ὅδ᾽ δ πόλεως 
ῥικαοὸν ἤγαγεν. ( 

Τερὶ ἀποκχελυμένα, 
᾿Απολελυμέγον 9,9 ὃ πολλὰς ἔχον ἐρχοςφ ἐκ διομρέσεως χαὶ ὀχ βλκείματος ς. 

ἐκφέρει τίω αὖέ φωνῆς ὁρμίῳὼ,, χαϑάπερ αἰγακμομέγε ᾧ ἐλέμπονσος αᾷ ϑυμὲ 
σῷ λέγοντος" “δύασαρι, ἐιδος ἄοιςε, γιωωωμονὲς, ἡ περοπόνσά. .. ( 11. Γ, 30.} 

ΙΤερὶ παρονομασίας. 

Π͵αρογομασία Ὗ., ὅταν ἐκ τινος “ἢ λχηφϑέντων εἰς διάνοιαν ὀνομάσω , ἢ" 
ῥημάτων), βραχὺ μεσωποιήσοαντες, ἑπέραν χινήσομεν διανοιαν, οἷον, “Ὁ Τ|ρό- 

ὅοος ϑοὸς ἡγεμόγάνεν" ,.ν ( 1], Β, 758. σωώνυμον. γὰρ ὄγομα λαβῶν, ἐπ- 
ρῆσε τίω χάρλν, διωμενος ἐπεν., Τρόϑοος παχύς. 

, Περὶ «ποσιωπήσεως. 

᾿Αποσιώπησις Ὁ, ὁπόταν ἐτοπωπέρᾳ τις μέλων ἐπιφορᾷ χρῆσδαι, σιχήση: 

αὐ συμπέρασμα «ἧς διανοίας " ἀλ᾽ ἐμοὶ με «.. ἐ βέχλομωι ἢ δυσχερὲς ἐδον 
ἐϊπῖν,), ἀρχόμενος αῇ λόγω. 

Περὶ αἢ δια μέδδ.. 
Διὰ μέσε δὲ ἐστιν, ἔγωσις λόγδ σα ἀκόλεϑον εφοαμρομένη ἑσέρε σιγθέ: 

παραϑέσει λύγε, οἷον" “4 σφῶϊ μοὶ, ὁ γοὲρ ἔοικ᾽, ὁσρωέμεν ὅσι κελένω, .». 

{1|.. Δ', “86:0 
Περὶ διορϑώσεως.. 

Διόρϑωσίς ἐστι, ὅταν αῷ ῥηϑένα δυσαρεσσήσανησει , ὡς δχ ἱκανῶς εἰρη. 
μένῳ, μεσαφρέσωμεν, ξιπε ἐπιδιασαφήσωμεν ουασὸ μᾶλλον... οἷον" αἷς πούγω 
ὑμᾶς, ὦ ἀνδρες ᾿Αϑίωῶοι" οὐ Ὁ ὑμεῖς ὅταν εἐίπων. ἃ πόλιν λέγω. 

Περὶ προδιορδώσεως. 
Προδιόρϑωσις ἢ, ὅφαν μέλωμων ἐἀισχρὸ "ὉῚ ΟΥ̓ ἀγαιδίκων... ἢ μεγάλα: 

περὶ αὐυσῶν ἐρεῖν γ) ἔισα ἐχμαλάττωμε» ποῖς λόγοις «ροκαπαλαμβανογπες σὲς 

οἰκροκηρς 7), ὅιογ". ““ ἐγγὺς ἀνήρ᾽  δυδὰ μασεύσομεν, αἵ κε ϑέλησε πείϑεσ- 
δα “- ᾧ μήαι κότῳ ἀγάσησϑε ἕκαςος 7) ὕγεκα δὴ γενεῖψι νεωσοσος εἶμι μεϑῦ 

ὠμῖν), χαδὸς δ᾽ ὃξ ἐγαδὺ ἢ ἐγὼ γένος ἐύχομοαι ξἰναι. 55» (ΠΡΞΙΝ : ἴον) 

Περὶ ἐπιδιορδωσεὼς. 
πιδιόρδωσις Ὁ, ὅταν σοῖς δοκδσιν ἡμαρπῆσϑωι ἐπαγ αἰ ὥάπερ δεραπείαν" 

δ᾽ μετάώνοιαν., οἷον" “5 σοί τ' ἐπιπείϑοντω,, ᾧ δεδμήμεσδα ἕκασσος.,, ( Π 

Ἐ,, ὅγδι) ἐπεὶ γεὶρ. ὡς περὶ ἑπσέρων ἔπε σὺ πείϑοντωι ,) συμπερλέλαβων εὐ 
τρ δάκπέρῳ ᾧ αὐτόν, 

Περὶ ἀποσαροφῆς. ᾿ 
᾿Αποστροφὴ ἢ γίνεσαι, ὅσαν δέον ἐιπεν «ρὸς αἰς ἀμαρπίνονσως, Ὡρὸς οἶὐ-- 

σὲς μεωὴ ἐκείνας ἐδεὺ ἐΐπωμεν, «ρῦξ ἢ ἃ τί δλίω ἀναδεχόμενον βλαβίω. 
᾿Οδυοσεὺς ὅν βουλόμενος ἐϊπεῖν σίὡ βλίβίω τοῖς Ἕλησιν, ὅω δδικδσι πάῤβα- 

βάινοναες σὺὶς ὑποσχ σεις ἃς ὑπέσχοντο αὸ βασιλᾶ, φρὶν ἐλεῖν ἃ Ἴλιον, 

ανακαάμπτοιν ζησᾶντες οἴκαδε, ἐπεὶ αὗπσο ἑώρα σκληρόπερον φὡροσκεκινημένία. 
τίω ἐκκλησίαν 5» ὁἐδοὺ με παροξύνων ἔιπεῦ, ἐλὸ γὰρ ἀπέσσρεε δ λόγον 
ὡρὸς ἃ βασιλέα͵, ““ ᾿Ασρέιδη, γωῦ διί σε ἄναξ ἐδέλοσιν ᾿Αχαοὶ πᾶσιν ἐλέγ- 

χισπαν ϑέμεναι μερόπεσσι: βροποῖσιν «, ,γν ( 1]. Β,, 2895.) ἐπεὶ γὰρ «ὦ ἐκεί- 
γϑς 



ΚΊΒΑΙ ΘῈ ΕΓ ΤΑῚ 5’ 
Ϊ γε: Φεὐτας σε ᾧ ἀδίχκος ἐποφαίνειν κίνδιωωον ἐδόκει φέρειν,» πίω μεὸὴ δυναμιν 

ἐφυλαξε αὖ ν γ ἔδοξε ἢ τοῖς πολλοῖς ἐλεαγὸν λέγειν ᾽ ἡγκαπαλιμποανόμορον 5 

ἢ καὶ σονυρὸς σὸς ἐγκαπαλιπόγαας δ βασιλέα. 

Περὶ Φιιβεβωωώσέως. 

Διαβεβωίωσις δε ἐστι λόγε παρῥησία μΩἹ ᾧ αὖ δύυνάσδαι ὡράττοιν ἐπα- 

ρεμποδίσσως σῦσε απὲρ εὐ τοῖς λόγοις Φιισημοαίνεσαι , οἷον" “5 ἀλ᾽ ἐ μοὺς, 
ὑμῖν γε ἃ ἅρμασι δωδαχκέοισιν Ἕκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσιτώι ", καὶ γὰρ ἐά- 
σῷ }00 1}. Ἐ; 4.48... 

Περὲ ἐρωασέως .. 

Ἔρώωσησις δὲ ἐστι χόγος εὐ ὑποκρίσει λεγόμενος, ἐπὲ πὸ σαφέξτερον γνῶ 

γαῤ σι ΟὟ ἐπιζηπυμένων, ὡς παρ᾽ Ἐνριπίδῃ,, δοκεῖς γὰρ αὐτὸν ἐιπεῖν. 

[Περι ἐνασεςραμμένε. 
Τανπεσσραμμένον δε ἐστὶ λόγος οὐ πεικκεήμεγος ἈΠ φράσιν φ«ροσφορὰ σή- 

μεϊνόμωροι, οἷον" ““ πολά ὃν ἐμφὶ χάρη σφέχα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων πλώ- 

ραὶ ἀποτρί, σι δόμον κασι βαλομένοιο. .γ ( Οά,. Ῥ, 231.} 

Περὶ εἶχαναφόρᾶς. 
παρ αϑοραὶ δε ἐς! λΈ ΕΙΣ; ἐκ αὖ διπλασιάξζεσϑαι ἐπίφασιν δηλοῦσα, οἷον" 

(ς, αῷ δ᾽ ἐγὼ ἀναίος ἔιμι,, ἃ ἐι συρὶ χαάρας ἔοιχε,, ἐι συρὶ χέρας ἔοικε, 

μένος δ᾽ ἀΐϑωνι σιδήρῳ... ., (ΤΟΎ, 372:} καὶ : “5 ἅσε παρϑένος κ ἰϑεές 

σε... παρϑέγος ἠϊϑεὸς τ᾽ θαρίζετον ἐλήλοιιν. ., (1. Χ, τ,ϑ8. ) κω Θῆβαι 

ΟΝ Φ Κα πόλις ἀστυγείσων, μεὸ ἡμέραν ἐκ μέσης ἃὧὦ πόλεως (ε} ἥρπας 

, Περὶ ποχυπσύσο. 

ΤΠοχύπτοτον ὃ, (2) ἢ «εἰς ὀγομασίας, ἢ αὶ ὀνόμαπα ἐὶς πόσας σε: ποώσεις 

μεσχβόώνλονπες,, σιωκσιϑέμεθϑα σὸν λόγον 7). ὡς παρὰ Ἰζχεοχορμῳ {:᾿᾽ - Δη- 

μοσϑένης ὑπέσαν Φίλιππον " Δημοσϑένες πένης με ὁ βίος, μεγάλη δ᾽ 
παῤῥησία " Δημοσϑέγει πολῶν διδομέγων͵, ἐδεὺ, ἄπα πλῆϑος,, ὅπε καλος 

εἴξιον ἐφάνη «Ὡροδοσίας " Δημοσϑέγει ᾿Αλέξανδιροὶ ἐξζηχεῖστο. διὰ σί ; παῤ 
οὐυσοῖς λογίζεσθε. ἐδίκως ἀπέϑανες,, ὦ Δυμόσϑενες . ., ἐσσι ἢ σὴ ποιδπὸ 
σχῆμα ᾧ παρα τισι δ ποιησῶν., ὡς παρ ᾿Αρχιλόχῳ ὦ ᾿Αγακρεέογσι,. ᾧ πα- 

μὲ με ὄν ᾿Αρχιλύχο " “γὼ με Δεώφιλος ἄρχε), Δεώφιλος Ὁ ἐπικρα» 
σᾶ" Λεωφίλῳ ὃ πανσα κᾶστω, " Λεώφιλε ὁ ἄκϑε ... »)» παρο ὃ ᾿Ανγακρέογτι. 

Καλόβέλο με ἔγωγ᾽ ἐρῶ." Κχώβέλῳ δ᾽ ἐπιμωώγομαι " Ἰζχέυβέλον ὃ διῖ- 
δεῖν ἐπιποϑῶ. 57 

Περὶ ὁμολοπαηῦ,, 

Ὁμοιόπσχωτον δέ ἐστιν ἔκφρασις ἐκ δἶ'δ παραπλησίων ϊ ἢ ὧδ ὁμοίων κλί- 

σιῶν εις ὃν ὠξονηνγεγμένη 7. οἷον, ἐπὶ με) ἐυδείας . “ λυσῦμενος σε δυγα- 

σρα" φέρων τ᾽ ἐπερέισι᾽ ἀποινά,, σσπέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἐκηβέχε ᾿Απόλω- 

Ῥ δος Δ ὁ. ( ΤΙ. δὺς 14. ἐπὶ ὃ “ἐισιαπικῆφι, “ὁ  αχχανδιρον δ᾽, “Αλιον πε, 

Νοήμονέ πε, Πρύσανίν σε... (1], Ε, 678.) ᾧ ἐπὶ σὲ οἰυτῶ λιεόνα" “ σίω 

᾿διεωράϑομέν, σε καὶ Ἀνηδοὰ ̓ἐγνϑώδε τάγσεο, 9, (4) 

κι ἈΝ Περι" 

Ἷ (1) Τέλεως. ἴμορε Ἕλλάδος , υὐ δρυὰ Βειηοῆπεπετα,, δέ 'π ἤος ἱρίο ορυΐίςιἷο ρΡδυ]1- 
1Ώ21[Γ8. 

Ἢ2.} Ἐστιε ὅταν» ἢ τὰς." ι 
του.) ἸΝοιαθὰ Πὰς ἐργεξία ἔγδσπιεῃτα' ΕἸ ος Ὅταν" γ δ 4ὺο ἰςηίριοτς 811 ἀρὰ Ἐφ011-- 
δῖυσι,, Αὐταὶ ὅς Αὐδεγεοητῖβ, 

(4.10 Ἡουνεῖοὶ {Π|Πλά..Α..7.367. πογτογ Ρίο παχτος. 



94 ΤΊΔΑΙ ΤΣ ΒΓ ΤΑΡῚ ῬΑ; 
Περὶ ὁμοιοκασαλήχκπιε. 

'᾽Ομοιοκαπίληκπον δέ ἐστι, φράσις ἐἰς μίαν κὶ τίὼ ὁμοίαν κασακλφομένν 
καπάληξιν.., διον" ““ Οὔλυμπον δ᾽ ὅδϑι φασὶ ϑεῶν ἕδος ἔμμεναι ἐσθλόν" (1) 
ὅ σ᾽ ἀνέμοισι φνάοσεται,, ἔπε ποτ᾽ ὄμβρῳ δένετω. ὅτε χιων ἐπικίδγαται,, 
(12) αλὰ μάλ᾽ ἀΐϑρη πέπσκσαι εἰνγέφελος. τι 

Περὶ ὁοιμσμᾶ. 
Ὁρισμὸς δέ ἐστιν, ὅταν Ὡροϑέντες ὀγομά τι, ἢ ῥῆμα, διόν ἐσσι, ὁριζωμε- 

δα" παραπέμπε, γὰρ ἡμᾶς καὶ ἐλπίς" ὥυντρ γορ ἐσυχόνπωνγ ἐσωὶν ἐφόδιος ὁ. 
; Περὶ ἀσπεϊσμὲ ο. 
᾿Αστεϊσμὸς δέ ἐσαι «ροσποίησις πιϑανὴ. σῷ μηὴ λέγαν ,), ἢ μνημογέυειν ἡμᾶς 

ἃ λέγομεν͵, ὡς παρο. Σοφοχκᾶ ἐισῆκται λέγων ᾿Οδυσεὺς αὖῷ Διομήδει " 
“ ἐγὼν Ὁ ἐρῶ σοι. δειγὺν ἐδων “. αλ' ὅπως φυγὰς πατρῴας ἐξελήλασαι (3) χϑο- 
γός' ἐδ᾽ ὡς Τυδεὺς ἀνδρὸς ἅιμα συγγονὰς καείνας, οὐ ἼΑργει, ξένος ὧν, οὐ- 
κίζεται" ἐδ ὡς «ρὸ Θηβῶν ὠμοβρότως ἐδαΐίσατο᾽ σὲν ᾿Ασαίκιον πᾶδα διε" 
καρα: σεμῶν.., 

Περὺ ἐπιτροπῆς, 
Ἐπιπροπὴ Ὁ» ὅταν τοῖς αἰκόέμσιν. ἐπιτρέψωμεν τί δὲ αἀραγμάφων, ἢ 

ογομάσων » ὠξοσίαν, ὡς παρὰ αῷ Ἑυριπίδῃ παρεισάγετωι ἱ ᾿Ανδρομάχυν (4} 
λεγῦσα αὐ ἸΠερσέϊ ““ ἐγξ δέ με, ὦ ξᾶνε,.. ἐΐτε. «ρύαπολον᾿ ϑέλειςν, ἐέᾳ᾽ ἀλο- 
χον, είχε: δμωΐδα. .. 

Περὶ ἀντιϑέσεως. 5 
᾿Αναίϑεσις ὃ γίγνεται ἈΠ δύπας πλείονας᾽ ᾧ «εἷς με, ὅταν αἰ ἀντικείμενα. 

ογόματε λαμβάνησωι" τιμωρία, σὸ ἐπιαίμιον κακίας, ἐκ οἰρεαῆε ὦ, ποκέμῳ ὃ 
ἐσχυὼ χορηγεῖ πλᾶτος, εἰ πενία΄. καὶ 9: ἈΠ διέξοδον, γοὶρ: τιμῶσιν αἷ- πόλεις 
Ὁ ἀδίκως πλοσόντων σὰς δικαίως πενομένες, καὶ Δ παρανόμως νγικώγσων 
σὲς ἐγγόμως: ἑπτωμέγος», ᾧ ΟδἷῥΑ͵ κακῶς ζώντων σὲς καλῶς ἀποϑδνήσκοναμς. 

Ἑπέρα δὲ ἐναίϑεσις, ὅπιν οἰντιδιασσέλληπαι. κασίφασις οεποφάσω " σὺ μὲν 
γὰρ ἔλαβες, Δημάδη, δῶρα. παρὼ- Φιλίππε" ἐγὼ ὃ ἐκ ἔλαβον " κ᾽ σὺ. μὲν 
ἔπιγες σὺν ἐυαβῆ, κα] ἃ πόχεως ἐνωχομένῳ" ἐγῶ Ὁ εἰ συνέπινον αὐτῷ" ᾧ σὺ 

μὲν σωειλέχϑης τοῖς ἐκείγε, πρέσβεσι συγγεμόμεν Θ᾽" ἐγὼ δὲ ἐ συνειλέχϑην. 
Περὲ Φάλυύσεως. 

Διάλυσις ὃ) ὅπόταν τὲς σωδέσμες αΐῤοναες ἑκάσπο: 2 κωλων,, ἐδίαν αρ- 

χῆν. ποιώμεϑα, διογ᾽ "““᾿γομίσασε. ὁρᾷν ἑλισκομέγίω πόλιν; πειχῶγ' κατασκαφοὶς». 
ἐμπρήσεις δικιῶν., ἀγομένας γωαῖχκας, πᾶδας, ἐπὶ δουλείαν... πρεσβύσεις ἄν- 

δρας, πρεσβύτιδας γυναῖκας, ὁ. ἐ- μεσαμανϑαίνονανιςε, σὴν ἐλευϑερίαν., κλαίον- 
“ἂς, ἱκετέυοντας, ἡμᾶς ὀργιζομένας ἀ ποῖς τιμωρυμένοις., ολὺ ποὶς σόσων᾽ 
αἰτίοις, 9, γῦν γὰρ ἐκ ἔϊπεν ἀλισκομένίμ πόλινγ Καὶ ἐμπιπρησκομένας" «εἰς οὐ- 
κέκ., ἢ κατασκαπποόμενα πὶ τείχη; ἀλοὲὶ χωρὶς ἃ σωδεσμῶν ἐξέφρασε δ᾽ λόγον. 

Περὶ ἐπιζέυνξεως. 
Επίζευξις δὲ, ὅταν πὰὼ προκείμενα: οὁγόματο. φῴεχλαμβάνονσες,. σὴν ἐπιφο-- Λ ἢ 

ρὼν 

(1) [ερεὸ δος ἀσφαλὲς οατεὺ ἔμμενατγυς Ὅδ: Ζ᾽, 4:. 
(12) [Ϊη οιπετο ἐπιπίλναται , ΡΙῸ ἐπικίδναται. , 
(3) 1π (οἀ. ἐξελήλασϑαι. Η:ἰς φυτεπι ἔγασπηθηταπι δορἤος] 5... ἴοτίε ς Τταοάϊα, 48. 

Ἰηίςτίρτα εγὰς Ὀδυοσευς αχανϑοπληγὲς» νε] ροιίυ5 εχ ε8..) 4υᾷ ἀϊζεδάτωγ Ὀδυοῦὲυς μαϊγέ- 
ἀκενοΣ ; ἀε αυϊδυ8 ν᾽ ἀξ Ἑφθτις. Βιο]ίοῖμες. τας. Εν. 1Πν ς: α7, Το ΓΞ Ρ, ὅ29. {πῆγα παθεε 
Ἐατιρίἀϊς Βτορπτεπταπι ἐκ Απάτος ἠδ.) ἐς 408. νἱάς φυπάςπι ἰδ1ἀ, Ἑαὐτίς, ς, 18, Ρ. 447. 

(4) ἴεξε ᾿Ανδρεμέδη. 



"ὰν ἐχφανσικωσέραν ποιησωμεϑα, οἷον" “ Θῆβαι ἢ, Θῆβαι πόλις οστυγείπων» 

μεϑ᾽ ἡμέραν ἐκ μέσης -ὡἡ ἝλεαδΘ' ἀνηρπάσϑη. .» 
Περὶ κλίμακθ', 

Κλίμαξ δὲ, ὅτιν ἕκαστον δ! ἐν ποῖς κωλοις ὀνομάτων οναλαμβάνονσες, 
δτιϑωμεδα δ λόγον" “ἢ ἐκ ἔιπον μὲν ταῦσα, ἐκ ἔγραψα δέ" ἐδὲ ἔγραψα 

ἢ, ἐκ ἐωρέσβευσα δέ" ἐκ ἐπρέσβευσα μὲν, ἐκ ἔπεισα ἢ Θηβάιεε. ,, ᾧ αἃ 

παρ Θμήίρῳ δέ τινες τόπο αῷ σχήματι σωαριϑμᾶσιν " “Ἥφωσαθ᾽' μὲν 
δῶκε Διὶ Κρογίωγι ἄτακαι" αὐυσὰὼρ ἄρα Ζέυς δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ (1)}" 
εοἰυαὼρ ὃ ἄνπε Πέλο! δῶκ᾽ ᾿Ατρέϊ ποιμένι λαῶν" ᾿Ατρέὲυς ἢ ϑνήσκων ἔλιπε 
᾿σολύαργι ῬΘυέσαν" οἰυσὸρ ὃ ἄυτε Θύεστ᾽ ᾿Αγαμέμγονι λεῖπε φορῆναι. ., 

Περὶ συλλήψεως. 

Σύλη ἐς ἐφξιν, ὅταν σὸ αῷ ἑπέρῳ συμβεβηκὸς κἀπὶ ϑασέρα λαμβάνηται " 
ἢ πὸ δὲ δύω σκάζοντε βάτίω Αρεος ϑεράποναε, Τυδείδης κε Μενεπλεμθ', 
ξ δ͵ῖΘ' ὠροομμ ᾿ ὉΠ Το, 27) μόνον γὰρ ευτῶν ἦν ἃ ἕσερον σκά- 
ζεν, ἃ ΟἹ α΄ἢ ξῶροξ ἀν μοι κι" ““ Βορέης «αἱ Ζέφυρος, πώ πε Θρϑίκν- 

δὲν ἄνπον.., {1|, 1, 5.} μόνος γὰρ ὁ Βορέας ἀπο ἃ Θράκης πνέει. χαὶ αφὲ 
παροὶ Πινδάρῳ ἐπί πε αὖ Περίϑυ ᾧ σὺ Θησέως χεγοόμενον" ““ φὸν δ᾽ ἔμμε- 
γα Ζηνὸς ἐὺς καὶ κλυτοπωλε Ποσειδάωνος. -. 

Περὶ σῷ κατ᾽ ἐξοχήν. 

Κασ᾽ ὠξοχην ὃ γίνεται, ὅταν οὐ πῷ κοινῷ ῥηϑένσων ἐδίᾳ καϑ' ὑκε- 
ροχί 'μγησδῶμέν τινων" ““ Ζιέὲυς δὲ ἐπασκ (2) Τρῶας: σε ᾧ Ἕκτορα νηυσὲ 

πέλαοσεν " 7) εἰς γὰρ ἦν δἧἶβ Τρώων ᾧῷ ὁ Ἕκχσωρ" ἐδίχᾳ Ὁ ἐΐρησαι, ὅτι ἄρι- 

ςΘ." ζ., “ δ γὰρ ἔτ᾽ Οὐνηθ' μεγαλήφορε» (3) υὑἱεες ἦσαν, ἐδ᾽ ἄρ ἔτ᾽ αὖ- 
σὸς ἔην" δάτε ὃ ξανϑὸς ΜελέαγρθΘ'.,, ὕπερ ἐ γοήσαντες οἱ νεαώπεροι, ὃ' Νῖες 

λέχγρον "Ἄρεως ὄγαω,, κεχωρίσϑαι ᾧ ᾿Οινειδῶν ἔδοξαν. 
Περὲ Πινδαρικξ. 

Πινδαρικοὸν δὲ, σὰ ποὶς πληδυναικοῖς ὀνύμασιν ἑνιχῶν ῥημάτων ἔχονσα 
ἐπιφοροὸν, οἷον, ““ ἄνδρες ὑπὲρ πόλεων" ., καὶ, ““ἰάχε βαρύφϑεγκτ᾽ ἀν᾽ 

ἐγέλαν Ἀεόγσων. ,, ἃ παρ᾽ Ἡσιόδῳ, “τῆς δ᾽ ἦν πρᾶς κεφαλαξ' ., ἀπὸ ὃ 
σόέτε αὐ ἔϑΘ' καὶ σοῖς ἐδεσέροις πληδυντικοὶς ἐπιφέραν ἑνικὰ ῥήμαπκ, ὅπερ 
φ πσηρᾶσι πανπάπασιν ὃν Λυρικθι., αλ᾽ ἐδὲ ὁ ποιητής. λέγα γᾶν, “γῦια 

χέλυνσαι . ,»,} {1],Ἡ. 6.) ἃ ἐκ παραλήκε,, ““ ἃ διηὴὴ δὲρα σέσηπε γέων ἢ 
σπάραρ λέλωταμι" ., (1]. Β. 135.) 

Περὲ ἸΙβυκείε. 

Τὸ δὲ Ἰβύκεον ᾧ λέξεως ᾧ σωπαξεως ἐςιν" γίνεται Ὁ ἐν χοὶς ὑποσακτι- 

κοῖς πχρίτοις ὡροσώποις Δ ῥημάτων ΠῚ τρόσϑεσιν αἢς σι συλαβῆς, οἷον, 

““ χαμπρὸν παμφάινῃσι λελέμενος Ω᾽ κεαγοῖο" .» (1]. Ἐ, 6.) ᾧ, “ἔιπερ τις 

ἐπιχϑονίων ανϑρώπων φησὶν ἐλέυσεσδθω. ., (Οἀ. Α., 167.) καλέσω ὃ 1β2- 
κειον.γ δχ ὅσι ὡρῶτος ᾿ἴβυχος ἀντῷ ἐχρήσατο" δέδεικπιμ γορ παρ᾿ Ὁμήρῳ 
Ὡρόπερον" οἰδλ᾿ ἐπεὶ πολὺ χαὶ καπχκορὲς παρ᾿ ἀυτῷ . καὶ γὰρ ““ γλαυκώπιδα 

Κασ- 

(1) Ηϊς ἀχο νειίως ἃ ᾿ἰυγατγῖο πϑις ὲ Τερς αϊ δρυὰ Ηοπιευ. [1Π|ῶἀ4. Β., το3. ᾿Αυτο 
ἄξα Ζέυνς δῶκε διακήόρω ᾿Αργειφόν7 " Ερμε' “ας δὲ αἀνχξ δῶχον Πέλοσε τληξίπσῳ. 

(1) Βοιηεγ. [114 Ν, 1, Ζὲυς δ’ ἐπεὶ ὅν Τρῶας κι τ, λ. 
(3) εξρίταγ μεγαλήτορος 1]. Β.) ὅ4ι, 



96 Ὁ ΤΦΔΑΙΤ ΕΓ Τ6Β τᾺς 

Κασσανδρα (1) Πριώμε φάμις ἔχψσι βροτωγ.., ἃ δι’ ἑτέρων " ““ μ᾽ ἄύπνος 

χλυχὸς ὄρϑρθΘ' ἐγείρῃσιν ἀηδονας, 9. ἀγαὶ αὲ ἐγείρῃ. : 

Περὰ ᾿Αλκχμανικδ. 

᾿Αλχμανικὸν δὲς «αὖ μεσάζον σὴν ἐπ᾽ ὠλήκλων γοημάσων, ἢ ῥημάτων, ϑέ- 
σιν «ληϑυναιχοῖς, ἢ δυϊΐκοις, ογόμασιν, ἢ ῥήμασι. σέοσωρα δὲ παρὸ αὮ'ΊΠοιη- 
αὐ ἐισι χαῦτι" “ἧχι ῥοὺς Σιμόεις συμβάλλετον, "δὲ Σκάμανδρος... {Π|: 
Ἐ..7γ7γ4.} κὦ, “-ἔνδα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυριφλεγέϑων “εὶ' ἐέασιν Κώχυ- 
αὐς σε... (Οὐ. Κα, 513.) ἢ, “ εἰ δέ κ᾿ "Αρις ἄρχωσι μάχης ταὶ ΦοῖβθΘ' 
᾿Απσόλων. (ΠΟῪ, 138.} ᾧ, “ εἰ μὲν. δὴ ϑάρσος μοι "Άρης τ᾽ ἔδοσαν κ᾽ 
᾿Αϑήνην)γ (2) πλεονάζει δὲ σῶπο αὐ σχῆμα παρ᾽ ᾿Αλκμᾶνι σῇ Λυρικῷ  ὅϑεν 
καὲ ᾿Αλχμανικὸν ωὠγοόμασσαι. ἐυθὺ γῆν ἐν αὖ δευτέρᾳ δῇ παρείληπται “ 

Ὑ Καφωρ σε πώλων δαμανηῆρες ἱππόται σοφοὶ ζ Πολυδέυκης κῦδρθΘ᾽. 

Περὶ σῷ ἐκ παραλήλε. 

Ἔκ παραλλήλχα ἢ, ὅσαν δύο λέξεις ἐπάδληλοι σιδῶσι «ὃ αἀὐυπὸ συμαίνεσαι,, αἷς 
δυδαά σε ᾧ δολιχὸν σαυτὸν σημαίνοσιν. γίνεται δὲ ἦτοι ἐκ δύο χκεξτων ὡς 
ἔχη αὸ προκείμενον ἐκ κοινῶνγ᾽ ᾧὶ ξένοι πυκνοὶ ᾧ ϑαμέες" ἢ ἐκ δύο χοιγῶν, 
“ δεῦτ᾽ (3) ἀγετ᾽ ᾿Αργείων Ἑλένίω, κ' καύμαϑ᾽ ὥμ᾽ αυφσῇ. γ} 

Περὶ χκασεριϑμήσεως. 
Καγωρίϑμησις ὃ, ἐπαλλήλων ογομάχων σύνθεσις γίνεσαι" ““Καρδαμυλίω, 

᾿Ενόπίω σε ηαὶ Ιρὴν ποιήεοσαν... ., (11.1,). 150.) ἃ παρὰ Δυμοσϑένε" “ πρῶ- 
τον Ἐρετρίοαν ἐλϑοι," ἄσχα Πύδναν πόλιν, ΠΠραΐδωαν, Μεϑωώνίω ἄυτις. .,. 

Περὶ ἀσωδέχες ' 

᾿Ασύνδεσον δὲ, πὸ σὸν λόγον ἠρτημένον ἔχον σῷ προσέρε διανοήμασος, ἢ 

ἢ φράσιν χεχωρισμένίω" “ ἤομεν, ὡς ἐκέλευες, ανὰ δρυμὰ, φάιδιμ᾽ ᾽Οδυσ- 

σεῦ" ἐύρομεν ἐν βήοσῃσι “«ετυγμένα δώματι καλά... (Οὐ. Κα, 251.} καὶ, 

“ἔρχεσθον χλισίίω Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῦῆος, χειρὸς ἐλόγα᾽ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλ- 
λωπάρ ἥρν δ᾽.» ( 11. ἊἋ....322.}) 

Περὶ ἀντιστροφε. 

Ἔξ ἀντιστροφῆς: δέ ἐστι φράσις, καὶ πὶ σωέχονασα σὴν ἑρμηγέιαν ἐγηλ- 
λαγμένα ἔχόσα" ““ σαὶ ἢ μεγάλα καυπέσσω πέπαον ".. ( 1]. Ψ᾽. τι. ) 
εἰσὶ σῷ, πίπσεσω ἐχαύπον. ᾧ, ““ κάμε τέυχων" ... (1], Β, τοι.) καμαν 

γοὶρ ἔτευξε. ποιᾶπτον δὲ λέγόσιν νοι ᾧ σὸ, ““ παρῴχηκε δὲ πλέον γυξ δ, 
δύο μοιράων" ., γοέισϑω γὰρ «ὃ πλέον «τ γυκαδεγ ὃ ἐισι δύο μηίραι, ῥηφέον 

ἢ ἐξῆς ᾧ περὶ΄ σῷ χλογε Φἶί| χκασασκευῶν. 

Περὶ προοικονομέας. 
Προοικονομία ἐφξὲν., ἡ πὸ μέλονπα φπίϑεσϑωι παρασκευνάζυσα λέξις. ἐπε- 

δὴ αὖῷ Σκαμάνδρῳ διωγυμίαν ἔμελε περιάπαειγν ὁ Ποιηπὶς, λας πρθυπεσσύ- 
σατο διωνυμίας" “5 ἃ ἤσρι ἀνδρες Βατίωνα (4) κικλήσκεσιν, ἀϑάνατοι ὃ 

σῆμα πολυσκαίύρϑμοιο Μυῤῥίνη. ., ἢ, ““ Χαλχκίδῳω κικλήσκοσι ϑεῦι,, ἀγ- 
δρες ἢ Κυμινδιν".,, (1], Β, 537.} ἵνα αὸ μέτρῳ σὺ Ξανθε ὄνομα παρα- 
ληφθὲν αρμῦσῃ. 

Πε- 

Περς Κασσανδραν. 
Οὐ. Ξ᾿. ζιό. Ἢ μὲν δὴ) κ΄ 0. ἊΣ 
Πὰν ΕᾺμ 45:8. Ὕ μεῖς δ᾽ ᾿Αργεΐην Ἑλένην κι Τ΄ λ, 

Ια 11, Β.,, 81}. Βατέειχν. 



Ὁ. ΑΚ Ὲ Ἐὰ8ὺ Α. 97 
Γρρὲὶ σπρδαν φωνή σεος. 

τροαναφώγησις Ἔ.). δ᾽ πὸ μέλονσα ἄυθις ὧδ πλεόνων ῥυθήσεσθοι φρῦσυγιεξ 

φῶσα φράσις “ ““ ἥ γοὶρ ἔμελεν οὗ φ' οἰυτῷ δάγαχόν πε κακὸν κ) κῆρα λισέσ- 

δα" 5.50 (11. Π,, 47.) ἢ, “9 ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωός τ᾿ ἦν, (1) αὶ μήν 
᾿Αχυλέυς » “χαὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρϑητθ' σόχις ἔσλε» σοφρα δὲ Ὁ μέγα 
σᾶχθ' ᾿Αχαιῶν ἔμπεδον ἢἤἐγ" ἀνσὸὰρ ἐπεὶ ἘΠῚ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἀρι- 
σχοι 5 πολλοὶ δ᾽ ᾿Αργείων, 5. οἱ ἔτ δάμεν, δι δ᾽ ἐλέπονσο., πέρθετο ὃ 

Πρίώμοιο πόκις δέκάσῳ ἐνίαυσῷ,, 2» ἡ Ὁ προαναφώνησις δξ ἡρωΐϊκᾶ «ροσώπε 
γίνεσαι, ὡς ἡρός τινά μὴ πϑρόναι" “ὦ μάκαρ Ατρείδη, μοιρηγενὲς γ ὀλβιό: 
δαμίον 5 ἢ ῥά ἡ σοὶ πολοὺ δεδμήατο κδροι "Α χειῶν "3 ( ΙΓ, 182. ) 
5,» ἐς ἃ δεχῶ., τί σφῶϊ δόμεν ΤΤηλῆϊ ἄγακτι ἭΛΩΝΑ ἢ ὑμᾶς δ᾽ ἔξον ἀγήρω 

τ᾿ ᾿εἰϑανάσω σε. 2.0. (10... 443.) 
Περὶ παραβολῆς. 

ὙΠαραβοχῆ, δὲ» πράγματος ὁμοία παράθεσις 5 "ἢ γιγομένγε, ἢ δίς σε ὄν Ὁ’ 

εἰ χορ « ὡς ὃ χέων μήλοϊσιν ἰσημείν τάσιν ἐπελθών. 5» (11. Ιζ, 48ς.} 

5 ὙΠ ΟΣ Περὴ ὁμοιωσεως, 

"Ομοΐωσιξ' ἫΡ πράγμαϊτοι ὁμόια. παράϑεσις, ““ ὅρδυϑες ὙΠ ΔΣ ΘΝ (ΤΠ. Γ 2 2,} 

διῳφέρει Ὁ Δ παραβολῆς, ὅτι διὰ σιωτύμων, ὧς ἐπὶ σὺ πλεῖστοῦ, λέγεται.) ἢ 

χωρὶε, τρρββομινως φραζεται. 
“Περὲ αἰνπα ποδόσεως. 

᾿Ἀναιπόδοσις Ἦ᾽) φρεέσις ἐπαγομένη ὦ παραβολῇ, ᾧ συναπλᾶσα τοῖς πρασε 

τομένοις αὐτὴν, “ὁ ὡς κόμα Θρηϊκὰς ἄνδρας ἈΦ ΡΔ ΣΝ Τυδέος ὑἱός. ,γ, {1}, 

Κι, 487.} 
ἀρᾷ, δι, ΤΙερὶ ἠαρωδόγματοι. 
Παράδογμα ὮΝ «ράξεων ἔχϑεσις «ρος ̓ δμοιδαγσι Ὁ ἐγεσημκυιϊῶν 5 Ὡροτροπῆς 

χάραν, ἢ ἀποπροπῆς, ἢ δηκωσέεως ἀπλῆς" μέμνημαι αὐδ᾿ ἔργον ἐγὰ παά- 

λαὶ.), ὅ σι νέον γε, ὡς ἦν" ωἰ δ᾽ ὑμῖν ἐρέω πάνπεοσι φίλοισι " Καρῆτές τὶ 

ἐμάχοντο ὦ Αἰὐσωλοὶ μενεχαίρμωι " .» (1 523: ἢ αὅτο γὰρ ἀποτροπῆς 

ἤγεκα παρείληπται. Ὡροτ ροπῆς ἢ χϑραν,.. διον... Ἐς ἢ ἐκ ἀΐεις, διον χλεος ἔλαβε 

δῖος ᾿Ορέσανς, πάντας ἐπ᾽. ἄνθρωπός, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆκ Αἴγισϑον δο- 

λόμητιν .,» ( Οὐ. Α: 298, ) δηλώσεως: ἢ ἁπλῆς" “αῷ ἴκελον, διόν ποτ᾽ ἐνὶ 

Ἀγωοσῷ ἐυρεῖίῃ., Δαίδαλος ἤσκησε καλιπλοκάμῳ ᾿Αριαδν")ν 2) ΓΤ ἘΣ Σ δοας ) 

Περὶ ἐικόνος. 

ἜΠικων δέ ἐξτι διαγραφὴ σώματος ἈΠ μέρος, ἧτποι μΩ!͵ παραϑέσεως,, ἢ διὸ 

ψιλῆς ἀποτυπώσεως. μα μὼ παραθέσεως. ὁ (ς δμμαήα ᾧ κεφαλίω ἵκελος Διξ 

περπικεροίυγω, ᾿Αρεῖ ἢ ζωνίω,, στέρνον ἢ Ποσηδάωνι "... ( 1]. Β. 478. ) 

διὸ «ιλῆς ἢ. ἐποτυπώσεως, ““, γυρὸς ω ὥμοισι , μελάγχροος , ἐλοκῥίρης 

γος. 5» (2) 
ἘΠῚ ἴῃ εδάσπι ἐρτορὶα ς, Ματγοὶ ΒιδΙοτποοὰ αυϊάαπι (οάεχ Οἴευς͵ 

1ᾳ. ἴο]. ΤΪΠΟΥ. ΠΙΕΠΙ ΓΔΏΔΟΕΙΙΒ » (οἰἱοτατα 202.,. ἴφου! ΧΝ, ἐο ἀἰζθητοη 8 

ἀϊρηϊοῦ, 40 πιϊπὰς ἔς ἠοῖ, πες ἰη Οτγαοοσγυτη (Θά ουμα (ὐδιαίορο 

Τοῦ; 1]. Ν Νίατ- 

1.) 1]. Μ|ᾧ 1ο. ζωὶς ἔην. Ι 
1) Οὐγῆ. Τ᾽ 246 : Γυρὲς ἔγ7) ὦ λιθιφι κ. Ὁ. Ἕ 



»ἂ Ρ τα τ ἘΠ) 
ἹΜατοίδο ]14 1ΠΠ|ππς τπεητ]0. Ναπὶ.). τὲ ἰερετα εἷς ἱπ Ἰάϊοσταρῆα ποία, 
αυδπὶ (1. Απῃίοηΐις Ζαποϑίιὶ (δ) εοῖς Ππυ)υίοε. (ὐαγα!ορὶ ἘΧεπΊρ αὶ. χαρά 
ἴπ ας ἔδενε ΒΒ Ιούμεοα; φοβο (οάϊοο ὨΟΙ,1]. δὲ Ῥογέαίο ἐπ 1,Ἰόγος- 
γα ἐα μη Οεπείίμουτο,, οὐδ αυῤπάοίο ἰα(οίαισ͵ φωΐυ! μὲν ἀράϊοξ σημὶ., ὁ ρίὰ, 
ΠΟΥΣ , πὰ αἰσμμο Ὀθηη6 ρὶὰ α΄ ἀἠηαηόανίο. δὲ ὰ ροῇο. ποαἰἐ ἀνμ: αν) οσρὶ 2. 
ἽΜαρρίο τγόι. ἐορο εἶ συονίο {πεὶ|9 ἰεράνγε σοριθ ρἰλ αἰτγς. ᾿ 

ἴῃ πος αὐΐεη (οάϊςα σοητ ΘΠ ΡΥΪΠΊΟ ἴζες, Ἰδτὶ ΓΠΙΈΜΕΝΤΙΚ 
ΑΙΈΕΧΑΝΘΕΙΝΙ Ραᾳάδρορὶ ; -αὐΐωης Ἰειησηδῖα Πησυ  ς ρσαῆχα σαριδυςς 
ὃς δά ογαπὶ ποπημίΐας. οοη)εέξα (απ ἠοΐα Φ ἴῃ. εουπάϊ αὐξεπη ΠΌΓῚ ςαρὶϊΘ 
ἴεχῖο,, δίαταρ ἀξργθμεπάϊζυς ροία πθο ψεῦρα, σα οσοῦγτυπτ Το [. Ρ. 204. 
ἘΔ, ΨΜεοποῖω ἀπῇ, 1737: παριμῆητέον ἢ ταὶ σὺ σιωωδεχὲς αποπσύειν. κχαὶ σὲ 

λίεμπσεσθαι βιωότπερον, μηδὲ ἐπομύτσεσδαι παρὰ ποσὸν... Ὠεῖϊθάδ. ροίξ 0- 
ΕΠ Ραρι Πᾶσαι ΡαΓΑΤΟΠῚ ἤρατίαπα ἰορίτυτ,, μυςικῶς σεέυσῃ γοῖσι αὸ ἔλαιον, 
δ ἐυτός ἐτιν ὁ Κύϑιος,, ἐφ᾽ ὃ αὐ ἔχεος σὴ ἐφ᾽ ἡμᾶς, αὐ φΑρ᾿(}5 οὗϊανξ 
εἸυίάεπι {εσαηαϊ ἰδγὶ νέγρα τερογίες ὉᾺ, 209. εὐυίδεμη Ἐἀά.. Ν εηεῖ, 17π- 
“ερίτηυ πὶ ἀαζεπι ΓΕΓΓ ΙὈΓῚ Ταρυξ., αποά ἡπ Ἐά44, ἱπίογίριαμηα εἰς. ἐπι- 
δρομὴ κεφαλιμώδης «ἢ εἰρίτε βίς, ἴῃ Ὧος ΟΟαϊοο ἰηΐοσίρίυπι εἰς. Κλήμενε 
σὸς περὶ. σὰ οἰληϑινᾷ καὶλος λόγος γ΄. {τ ἢ ἘΔ. Μεπεῖα, αὐυα 7ολπηΐς 
Ῥοίζεσὶ Οχοηϊεηΐεπι τεργαίεξητας., ἔς ὃς ἴῃ Βοος (οάϊςα ,, Ραάασορυπι 
ὅς ςεἰεδεγγίηδπὶ 1Π|4πὶ, τὰ οἰ τυῦ., Ποχοϊορίαμη,, ἐχοϊρέυης Η γπιηὺς 
ἱπ Ομεηήξυπι, ὃς Ἡγμμπὺς ἴῃ Ραάασοσυπ, οὐ]ὰς, ἸηἸταπὶ τπδηὶξείτο εχ- 
ΡτεΪαπὶ οἷ εχ 1Π0- ἔγπιπο., αὐδπὶ ἴῃ Πίδπα ἰαυάεδ. ἐγυταρεης ϑρυά 
Ἑυτίριἄεπὶ ςαπὶς ΗΙΡροίγευς Στερανηφήρος, 6 νΕΠαΙΟΠ6 Τδάυχ. ἽΝ 

[δεῖμα {δφυπητοῦ π΄ μος (οάΐςε νατῖα ναγιογυπὶ (Τοτηγπεηζαγία, ἐΔα 0 δ 
ΣηΘήΠτα δ θοπα ἔτυρὶς, ἴῃ ΠὨΙΟΠΥΙ͂Ι Ἴ γαςὶς., ςεἰεθεγγίτηὶ Ογαρητηατὶοὶ 9 
ὅε αὐό -νἱ46 ἘλΌτις, ΒΙΒΙΙοΙΠος, τας. Γ,. ὟΝ, τς 7. δεῖς 12. 4-- 7. δ. 
25.5 Τέχγίω γρομμαᾳικί. Ἑπϊατῆϊο νετεσι θυίαε 41115 ΟΥ!τῖοῖς ἔπρα ἰδὰ- 
ἀαἴαπὶ, ὅς αὖ βοάεπι 1014. Ἑαδῦγιςῖο Τ. Ν]]. Ρ. 26. ὅς ίξαᾳ. εὐἀϊζατη. 
Ὧε δίς διυζεπὶ (οι θη ζΑΓ 15. απ Ρἴεπὶυς. ὃς σογγεέεϊυς Ἰερυπίυτ ἴῃ 
οἸυίάεπι 5, Μίαγοι ΒιΡ  οιμεοας (οαΐϊςε σΟΟΟΙΧΧΧΙΧ.,, ἤς [ἄστη [δ᾽ άθηι 
Ἑαργιοας Τ. ΝΠ], Ρ. 24. “ Ἐεγίυγ ἴῃ τη τὶς ΒΙΒΙ:οιμεοὶς. πιδηὰ ἐχαγαΐα 
ΤιοηνΠιΙ Τγαςῖς Τέχν" γραμματικὴ, ἴαῃα δπτίαυδ δὲ εἴα θοῦ πιὰ ὈΓ]- 
ἄεπι., ΠΟΙΒΙΏΠΠΙαῸε αὐὰ τὔϊτα., ὅς Ρἰυτιπηογυπὶ 1Πυ|πγαῖὰ (ΟΠ ΤΠ ζΑΓΙΪ5. 
αἱ Επυίξατῃϊο ρῥἱυς ΠΠΊΡΙΪσα νὶςοθ ἰαυάαπζωυῦ, οἱ ἃ Γραμματικῆς ὀξηγησείι. 
Ϊῃ Πᾶς Τέχνμ Ἰερυητυγῦ., αὐ 6 Ὠ᾽Ιοπγῆο ρῥγοΐεγε ϑεχίυς Ἐπηρίτίους. Νο- 
τΠῖπὰ ΘΟΓΏΤΏ.. αυσγαπι (ΟΠ ΘΏΓΑΤΙ ἴῃ. ὨΙΟΠΥΠῚ Τέχνλν πὰ οὐπὶ ἰρία 
ἔεγαΠΙῸΓ τηΔΠῈ ΕΧΑΓΑΙΙ . μη ῬοΓρῆγτγίας, ΠὨΊοπιεήες δο πο αἤίςις, Νῖε- 
Ἰδυηρὰ5., δτθρῃδηῦς,, (εογρίὰς Ὁμοτοθβοίσιις ὃς Ὑπεοάοῆυς ΑἸεχαματῖ- 
Ὡυ5.. (ὐατεγαπὶ 11 Μαπυΐοτίρεὶς πόσαι (οτηπηεητατίογασπι (οα! οἰ δὰ5 
τΏαρηα ΤΠοΟΠξαο : παπὶ αὐ 11 Νῖς. ἩΟΙεηΐαποὸ τείογιηέαῦ. , νετθὶ στὰ- 
τἷὰ., αἀ ΜεΙατηροήεπ!. πώς 1π Οοάϊοε Κορὶς ΑἸρΙ., ἡπεπὶ ονοῖν ξ 
(Ἰ. Βεμείθιυς., εχίξδησ τὰ ποπηῖπε Ὠιοσπεάϊς. ΝΝοη ἕατο εδάεπι ἱζεγυτη 
Ἰτεγυπια 6 τερεῖαπίυν (δ αἀἰνετγῆς ποιαϊπίραβ., γε] φυοαὰε ἱπ Απομνυπηΐ 
εἰδήλε ὠξηγήσεσιῦ ἀκεφάλοις .., Ἐτ πος ἰρίαπι ἀσργεμπεπαϊ 1π ἀποῦὰς 5. 
Ματοὶ (οάϊοϊδιις, ἴῃ αυϊδὰς ἐἸάθηγ (Ποπιμηοητατ . 1 Οὐ, δυΐεια 480. 

: ἿΩ 



τ ὦ 5 ἘΞ Ὴ Ἢ ἡ; ὃ 

ἴῃ πὸ ρἰεηϊας ὅς ἐπηιθπάδιϊ 5. ΠαΡοηζυ,) Ῥσοῖεῦ ὯῸ5 84 Ἑδδγιοῖο τηθ6 1 6- 
ταῖοβ . δτἰαιι ΗΕ ΙΘάογας ᾿πτεγάσπι ἰαπάδτΓ, 

(οὐεχ νεῖο 652.» Ου)ὰς 0114 ἴθ Οαΐαϊορο εὐπο τερουϊτὙ τχδητῖον 
Ροίξ 5. (ἸΙεπηεητ5 ῬΡαάδροσαπι ἀποίχας γηῆηος 11 {ωδ)εἕλος.., αυϊρυίάααι 
Ῥασίη δ Ρυγὶς ταὶ Γξ}]15... {τατ1πΔ Παδοῖ Π|ΡΕῚ].πὶ ΠΟΡΦΥΡΙΟῪΥ περὶ Φροσῳδίας; 
ὃς Πϊς αυάεπη Πυ]υΐσα οεἸ Ρεσγίηὶ ῬΒΙΙΟίΌΡΗΙ ὃς Οσίτιοὶ τγαξίατας., {εὰὶ 
Ῥοῖίυς ΟὈπιμιθητα 5. 1 ἱοηγῆὶ ΤΏΉταΟὶ5 Τέχνης Γραμματικῆς ῬαΓΓΕΠῚ 
αυα ἀξ ργοίοεϊα αρὶς, εχίζας δείαπὶ ὃς ἴθ Οοαϊςο Με, Βιδιϊοῖμεοα δ: 
δηπεῶ ἩδΏΡΟυΣΡΙ , τείεζεηζε Ἑαργιοῖο ΒΙδΙοῖῆες. ατας, 1.. Υ. ς. 7 
ἘΞ ΠῈἊῸΡ: 47. 

Πεῖθάς οοουγης 1. μος (Ἰοὐϊοςε 5. ΝΜατοὶ Ἐχοεγρία 6 Γεωργίω 
Γραμματικᾷ αὖ Χοιροβοσκὰ τταξϊαῖῃ περὶ Ὡροσωδιῶν ; ἀεῖϊπέάε «ἰϊοτυτῃ.. υἱ 
ΔΙΟΜΗ ΔΟΥΣ Σχολιαςιχῇ, ( ἔς οηἷπε ἱπ πος (οά. νοςαϊὰς ρύϑ' 
Σχϑλατικὃ γ } 50 ΠΟ 18 ἐὶς τὼ Διογυσία Τέχνίω,, απούμτα τἴτα]ος ἰο ργφ- 
ἔογδημαβ : Διομήδυς Σχοχιαςσικξ εἰς σίω Διογυσία σέχνίω, περὶ σέχνης, πε 
βὲ τραγῳδίας ὶ κωμῳδίας, περὲ ἐχεγειῶν, περὸ ἀναγνώσεως, περὲ αναγνῶ- 
σεῶς καϑ᾽ ὑπόκρισιν 5» περὲ σὐνθ. περὲ αἢ ὁμαλισμδ εὐ οὐ βαρείᾳ, περὶ ςιγν 
μῆς, αἰνι φάφέρα ςιἰγμὴ ὑποςιγμῆς., περὶ ςιχμῆς, Σαεφάνε, καὶ ἀλῶς, ὅπε- 

φάνο,, περὶ ἐκ«{φῳδίας, ᾧ ὥλως) Πορφυρία, περὶ ςοιχείων͵, περὶ «ὄνε, περὶ 

στοιχεία » “γος ἕνεκεν ἐιπῶν περὶ σποιςχείν . δχκ ἐσήγαγε στοιχείδ,, ἐλ 
γράμμαφξος, περὶ ῥήμασι, “Ζερὶ αἰγσωγυμέαῖ περὶ δυΐϊκδ ορρϑμδ, ἠερὶ πσλη- 

δωσε ἀριδμξ, περὶ πληϑιωπικῶν., περι Ὡροϑέσεως, ὅρος φὩροϑέσεως, περὶ 

ἐπιρῥήματος͵, ὅρος ἐπιβῥήματος ) περὶ σιωδέσμε,, περὶ βαρβαρισμᾷ, περὶ 

σοχοικισμὰ, ἑσέρως περὶ βαρβαθισμδ ἈΠἔῚ’ “λάχος, περὶ σολοικίας ὙΠῚ πλά- 

ἄος, “γένος Διονυσία σῷ Θρᾷκος,, πἰδ πέχνίω συγγραψαμένα τἰὼὠ γραμμαῖι- 

κίω,, περὶ αἢ πῶς σωέΐέςῃ ὁ ἐχφάβητος. Προλεγόμενα “ἧς πέχνῃης τῷ Διογυς 
σίδ. περι Ὡροσῳδίας, περι σύγων. ' 

Βεϊηάδ Ἰρᾷμηες ΒΙΟΝΥΘΗ ΤΗΚΆΑΟΙΘ Οταπιγηαῖῖςα,, αυα' ἃ ἘδΡτὶ- 
εἶο εὐϊζα εἰς 1,. Ὗ. ο. 7. Ρ. 26. ὃς ἴδηη. τε ῥγαῆχὶς,, 40 τὸ ἐυτξ 
ἸθΙοηΥΩΙ εἴτε ἀϊσυπτυτ., {εἰ δρίμπς δ Εα. Βδθυὶς!., οὐ)ὰς ςΟΙ]ατἸοηδηὶ 
ουπὶ πος (οάϊος 1πῇ τ 6 Π105 

Περὲ σέχνης . 

Τέχν" ἐστὶ σύστωμα ἐγκαπαλήψεων ἐγγεχυμνασμέγων Ὡρός αῷ πέχος ἐύχεη-- 

στὸν δῇ εὐ αῷ βίῳ. 
Τῶν ἢ φεχγῶν φιίξφοραι ἐισι δυσ" ἀν μεὼὴ γορ αὐυσῶν ἐισι χογχικαὶ, ἀν Ἦν 

φρακαικαι . κἰὶ κομικαὶ με ἐισιγ, διον Τραμμακιχιῆ .. ῥητορικὴ . φιλοσοφία" 

ῳρακαικαὶ , διον πεκτογικὴ, χακχκόυαικιὶ, ᾧ ὧν αὐσοις παραπλήσιοι. Τὶ 

ἥἴος (Οοά. τεέῖε αὐτῇ. 3. ἢ ῸΊ σερίκλασιν εὐ πῇ ΠΑΝ ΤΣ ῬΙΌ σπερίσλα- 

σιν, αὐοά Ὡἃρυά Ἑεδτῖὶς. Τὸ ὙΠ]. Ῥ. 26. ὃς ΔΥΓζ,. 5. σἰνι δάφέρει σαιγμῆ: 

ὑποστιγμῆς ῬΙο πῇ φαφέρει, αυοά ἀρυὰ Ἑαρεῖς, Ρ. ἘΜ ; δὲ ατἴ.. 7. ἐύχεαι 
αὕτως, ῬΙῸ ἔχεαι, αυοά αριά Ἑδῦτὶο. Ὁ. 27.) ὃς Ἰθ14. ἃ οὐ τοῖς ὁμοίοις, 

ὩΌΙ οὐ ΗΠ τη: οὐ ἀρυάὰ ἘδΌΤΙΟ. Ρ..27 ; δὲ 0], δεῖ... 7. ἐδειέρων ἢ ἕξ, αν», 
γηρυ σφυ, υδῖ ν ρῖο ο, αυοὰ πιαὶα ἀρυὰ Ἐδργῖο. Ρ. 2. οὐτὴ δορὶ ΤῈ" 
βαυλτυῦ δὰ νυ, υἱ δέπας, δὰ σ, ὕδωρ δὰ ρ, δένδρον δὰ ν, μέλι δά τ᾿, ὃς 

2. ὥρμα. 



το ΙΑ Ὺ Καὶ ΤΑ: 

ἅρμα δὰ α,, ὃς δεῖ ἐεαφυδίυῦ, πνὲς δ΄ προσαϑέασι κὶ σὸ ο΄, ὅιον ἐχεῖνο, 

αὖσο, ἀλΡο, Δτῖ. 9. τη6]1ὰ5 τη: (ὐοά, ἤτοι ὅταν διὰ Ν'ὀ μακρῶν στοιχείων 

ἐκφέρηται , αυπὶ ἱπΠ ἘΔΌΓ,. Ρ. 28. ἐκφέρεται, ΟὈΤῚ Βὶς5 ἰδξηυαίυῦ. ἢ ὅταν 

ἔχη. ὃς δὶς ἢ ὅταν λήγῃ ; ὃς 1014. ἢ ὅσαν. διπλὲν σύμφωνον ἐπιφέρηται. 

1014. πιϑὶὰς 10 Οοά. καὶ τω ἑξῆς ἔχῃ επὺ συμφώνου οἰρχομένίω.. αὐδηὰ 

δρυά Ἑδργὶο. Ρ.. 28. οἐπὸ συμφώνων. Ατῖς το. τη6}1ι5 ἴῃ (οά. ἕν σι τδὔῥ 
διχοεόγων, οὑπὶ Ργοεάαφε ἕν σι δἷ δ φύσα βραχέων, αὐλὴ ἃρυἀ ἘΔΌΥΪΟ. Ρι. 

248. σι ομλο, ὃν δ διχρόνων. Ατῖ, τας ππευς ἴῃ. (δὰ; ἢ ὅτων βραχεῖς 
ἢ βραχυνομένῳ φωνήευσι ἐπιφέρητιι δύο σύμφωνα, ὧν υὐ με δέυπερον οἶμε- 

απίβοχον, αυΔηὶ ἀρὰ ἘδΡσὶο. Ρ. 29. 0ὉἹ οπ μι φωνήενσι Ῥοίξ βῥώαχυ- 
»ομένωῳ., ὉΌΣ. ἐπιφέρονται ῬΓΟ ἐπιφέρηπω., δὲ ὅπε αὐ μεὺ δέυπερον , ῬΓῸ ὧν 

σὺ μοὶ δέυσερον. ΑΤτ. 14. πηΘ τας ᾿η Οὐ, σῶμα, ἢ «Ὡρώγμα σημοᾶνον γ, ΔΗ, 

ρυά ἙΔΌΥΙΟ.. Ρ..29. σῶμα ᾧ «ρᾶγμα. ΑΥῖ. 14. ἵἴπ (δά, ὐπὸ μησέρων͵ καὶ 
σχημααίζα πατρωνυμικὸν ἐιδος ὁ Ὅμηρος, Ὁ 1ῃ ἘΔΡΥΙς. Ρ. 29. ΟΡΟΓΆΓΌΠΙ, 

ν]10.. πασρωγομικὸν,, ὃς. ζιδος οὐ απιὶ οἷξ. 1514. ἴῃ ἘδΡεῖο. ΟΡΟΙΆΤΌΠΗ. 

ὙΠΟ, ἐμπεριειλημμένον σὰ καήσορος, ΡῖῸ ἐμπερλελημμένε. δ], 1η (οὐ, 
ὁ ἐις σθρος, ὅιον οξύφερος, βιαδυσερος, Ὁ1 15 ἘΔΡΥΪς. Ρ: 29. οπ πὶ 

διον ὀξύσερος, δ], ὁ ἐϊς σῶν, διον κρείοσων,, ἥσσων, ὯὍΝῚ 1π ἘΔΡτῖς, Ομ ]]}-- 

{τὰ κρείοσων. 10164.. 11. Οὐς οἱ 5. ἐκ δύο ἀποχειπόνσων., ὡς Σοφοκχῆς, ΕΪ͵ΪΟ’ 

400 Ἑαδρτῖς. Ρ. 30. δι ἢ ὠπὸ χεπένπων. 1014. τε] 15 ἴῃ. (Οὐ, ᾧ πχηϑὰν- 
σικοὶ ΠῚ ἐνικῶν σε καὶ δυϊκῶν, αὐυᾶπι ἀρὰ ἘΔΌΓΙΟ, ὉὉῚ Ρ. 30. σλυϑωτσι- 
κὸν, ὃς σε ΟΠ ἴαπΥ ροίϊ ἐγικῶν.. 1014. Ορεγάσαπι ν᾽τῖο ἀρυά ἘδΡΕΙο. . 300: 
ὧι δ᾽ αἰπιατικὴ καπ᾽ εἰιηίων., Ῥίὸ ἡ δ᾽ εἰιπιαπσικιῆ .- ἸΌϊή, ροΐζ Ὡροσηγοῤλπὸν.ς 

ἐπίϑετον, αρός σι ἔχον, Ἑαδτϊοϊας. ΟΥΑΙ εἷς τρός σι ἔχον» αυοά 15. (ἄς. 
ῬδαΠο᾽ ἰηῖτα παῖε ἴῃ Ἐδθτῖς.. Ρ. 30.- ἐς «ρός σι ἢ ἔχογσώ ἐστιν, ῬΙῸ εἷς 
πρὸς σι ὃ ἔχον ἐσαίν͵, ηὐοά ἱπ (οὐ. υἱὐ ἔργα, αρός σι ὃ ἔχον ἐσαίν", 
1014, Ρ6. 30. ἀρυά Ἑᾳδτγὶς, ροίξ ἐρωωμασικὸν δέ ἐσσιν, ὃ χαὶ πσευστι: 
κὃν, (οὐ. δήαϊε καλῆσαι. 14. γί. 14: Ῥ.. 31..ὄ ἀρυὰ Ἐαδρτὶς. ἥφο 
οταα ἤπς., αὐα 1 (οά.. τορεγίυηίαγ.. Ῥοίδ διον σοσόσος., «λίκδσος,, 
ποιᾶτος, δηϊῖδ περιεκτικὸν δέ ἐστὶ : πεδιεχτιχὸν δὲ ἐσσι. ( ἴεσε' περλλην 

πτικὸν δέέσσι, οὐτὰ Ὠιοηγῆας ἐΐδὴ πος ογάϊπθ γεσεηΐεαϊ,, ἐσρλςον,, ἀνγαάφος 
ξικὸν 9 περιληπτικὸν.. ἐπιμερλζόμενον,, περιεχτικέν. ) αὐ αῷ ἑγικῷ ἐριϑμῷ 
αλῆϑος. σημοῶνον,, διον δῆμος, χορὸς γ ὄχλος " ἐπιμεριζόμενον δέ ἐστὶ, αὸ 
ἐκ δύο, ἢ ᾧ πλεαύνων, ἐπὶ ἕν ἔχον τίω ἀναφορὰν. διον ἑκαίΐπερος. ἕχκαςος. 
δίς. ρ4Ώ}1ο ἰηΐτα ἀρυά Ἐδρτὶς. ἀὰο- ἀτιο} Τσοηβη {ὰηξ.. ὅς Ιεσοπάσπι 
οὐ (Οάΐςο -- σακτικὸν δέ ἐσσι «ὃ σοίξιν δηλθν, διὸν «ρῶτος, δένσερος ἡ 
τρίτος" οεἰριδμηφσικὲν δέ ἐσσὶ αὺ ἀριϑμὸν σημαᾶνον, ὅιον ἔις, δύο, φρεῖς, 
ῬΙῸ αὑο τΏα]6 ἴῃ. ἘΔΡΥὶς. πιχσικὸν δέ ἐστι σὲ ὠρμϑμὸν σημοᾶνον, διον 

ἕξις, δύο, σαρᾶς. ῬΔΌΠΟ 1 ηΐτα, ορεγαταπὶ ν} 110.) αἰργύρλος, ΡΓῸ αἰργύΐρειος,, ἴῃ 
Ἐδοτὶο. ΑΥξό 15. μεσόχης ἢ καὶ ποτὲ μεὶ ἐνέργειαν, ὉΔῚ ἀρᾷ ἘΔΡεῖς, Ρ. 31. 
οἴη! τα εἰς δέ. 1614, 1ῃ (οά, διον πέπηγα,, διέφϑορα κ ὯΒῚ πέπηγα Ρ͵ΓῸ 

πέποιδαγ) αὐοά ἴῃ Ἑαδγὶς. 1014... ατῖ. 1.5. δυϊκὸς ἢ, διον τύππεσον, πλήν 

διωσικὸς ἢν» διον σύπτομεν, ὉδῚ ἀρὰ ΔΡτο. Ρ.. 31. δῖς. οἰ Πυπὶ δέ. 
Ατῖ, τό. ἴῃ θα, σινὲεὺ ἃ ἐβδάμίω συζυγίαν ἄγυσι διὰ σῷ ἕξ, υὉ] ἀρυά 

Ἐὰ- 



ὍΤΙ Α ἘΈ Κα ἸΒΡ' Α͂. τοῦ 

Ἑαῦτῖς. ρ. 32. οπηϊπμπι εἰ ἄγουσιν. Ατί, 17. ἱερα, ἡ ὃ δάκέρα διὸ 
σὴς ὧὐ διφϑόγγε, αἴ 1ὴ (Ἰοή. ποη᾿ Δαῖον διὸ σῆς α ΩΝ . ὃζ δρυΐ 

Ἑαργὶς. Ρ. 32. ὃς Ἰπἴτα αὐ, 18, δ Ὁ ἐϊς μὲ ληγοόνσων ῥημάσων , ΠΟ 
Θυζεπι λυγόένγσων , ἃ ἀριά ἘΔΌΥΟ. Ρν 32. [πὶ Ἑαδεῖον Ρ. 32. αἵί. 20. 
ΘΡΕΓΆΓαΠι ὙΜ|Ο. ἷγ, αἧς, αὐ ( ΡΓΙῸ 40 ἱερε αὖ) “ἦν. Ατῖ. 22. ἴῃ (ζοή, 
ἐπὸ μὴ ἑνικῶν ,) ἀν εὔα χκατορα δηλᾶσαι, υἱ Ἰηῖα,, ἐπὸ ἢ δυϊκῶν. ἐἱ 

δύο͵, δὲ απο ἢ σπληϑιωσικῶν . οι πολὲς; ἘΔΌΓΙΟΙΙ5 Δι ΠΣ Ρ. 33. παθεῖν 
οἰπῦ ΠΣ) καηφσικῶν, αἱ εὕὰ καήτορα δηλῦσαι, Ρτο ἀπὸ μεν ἐγικῶν. ἈΑτῖ, 24. 

Ροίξ γραπσέον, πλόυτέον . Δηΐ6 σαὶ Ὁ ἄθεαις . Βας αὺα 'π (ὑοάϊςε᾽ Ιεραπ- 
τὰν ἀδίμης ἂρ Ἑαϊτίοηθ Ἑδδυῖς, αὐ ἢ βεβωώσεως, διον δηλαδή. [ἢ πος 
ἐοάοπὶ ἀγίϊο!]Ο 24. ἀρ ἘδρΥῖς, Ρν 33. πιρ]τὰ οροῦα Ττ Ψ ἃ 9 488 
Εἰγοῆες τλοτατὶ Ροήπης» υὐ ὧν σέχσεις εἰσὶ τρεῖς. ἘΡῚ σέχισεῖς, Ρῖο σχέ- 

σεις.) ξ απομοτικο ῬΤΟ. ἐπομωστικὰ ἔθος ΔΕῖ. 259. 'π (οή. καὰὼ συμπ)εῖλτι- 

σκοὶ ἫΝ ὅν ἐΐσιν . ἋΒῚ ἀρυᾷ ΒΑΡεῖς, Ρ. 34. οὔ Πα τη ἐν, ὧδ Ἰδ14. Ρ40}- 
ἴο Ἰηΐτα ροΐξ ἡδὲ, εἰπὲρ, ἐυσὶρ, ἧσο. ἴῃ Ἑδοτὶς. οὐ ἴωπι κοὶὺ, ἂν, ηὐυοά 
Ὦϊς χω Οοά. {ε4 ὅς ἱηξα δὰ σπαραπληρωμααικὸς ΥΤΘίδΥΓΟΓ, [δἰ4, ἴῃ (οά- 
ὅσοι ὕπαρξιν μὼὲ αὶ δηχᾶσι., σημάινεσι ἢ ἀκολαδίαν,, ὍΔ 16 Ἑδρτὶς. Ρ.34-“ 
ΟΠ μοὶ ροδ ἵσαρξιν : {τατὶπὶ ᾿ηἶγαὰ ἀρὰ Ἐαθτῖς, ἐϊσὴ ὁ, ὁΐδε, ἐπεὶ», 
εἰ. εἴπερ, ἐιδιὶ, ἐιδήπερ ; αἵ ἴῃ ΟΟά, ἢἰο τεέξθ δηἴθ εἰ οἵα θα, Εἰ 
ἐπεὶ, 404 πΠοη δα σωαπτιχὲς, [εὐ ῥσόρυὶε δά παρασωυαπτικὰς ῬΟΓΓΙΠΟΙ» ΟἸΗΤΝ 
{ταῖς πὶ {χδ)1οϊαῖ ἱοπγῆας : ξ ψαρᾳομιρα τι δέ εἰσιν ὅσοι μεϑ᾽ ᾿πάρξεως 

ἃ σώξιν δηυλᾶσιν " εἰσὶν ἢ ὁΐδε, ἐπὲ, ἐπόπεργ ἐπειδιη, ἐπειδήπερ. 

ΘΕΌΣ ἴῃ δος Ὡοάϊοδ. σξ' αὐσθ. περὶ τόνε περιαπωμένγων. Αἴ νεῖο πϑῖος 
ηὐᾳς ὅς ἴπ' Ηδιαθυγρεηπ (ἰοάϊοα ὨΙοηΥΠΙ. Τ᾽ γος. Οταμγιηαῖίοαπι ΕΧοὶ- 
Ῥίυης, ὨΙοΠγῆΙ ποη εἴ, {τ ου]υίάαπι Γεςεητιοσῖσ., ργοθαῖ Ἑδῦτγιο, τὰν 
ον ο ΠΩ ΜΓ: . 34:. ΕΧ ἢ]5 ῬοΓρΆγΤΙΙ ψοῦθ!5. ἔς Ἰοφμοπεῖς ἴῃ. 0 ἐδ 
Ῥιοίοσϊα [1Ρ6110 :- ἐσσέον ὅν εἷς ὁ Διογύσιος,, ὁ περὶ Δ ὀχτοὶ μερῶν λόγε 
διδάξας ἡμᾶς. χαὶ ἔτι, «ρὸ σόέτων,, περὶ στοιχείων, κ)' συλλαβῶν, ἃ λέξεων, 

ὡχ ἀπὸ φῳροσῳδιὼν ἤρξατο, εἰλ᾽ ἀπὸ αῷ ὅρα ἃ Γραμμααικῆς, «πὸ ὃ περὶ Ὡρος 
σῳὸ ίας ἕτερός σις στὰ μϑεπαγενέςεροι, Φχο" σὸς ἄραι γραμμωαικὸς οἐρχοιμμένδς αναγ- 

καίως ἐδίδαξε. ἴτητηο ἔσο ἐς ῥγοίοάϊα. πο 411 εἴθ ραζεμη ἃς εα Ιοηγῇῖ 
Ἴγαςοὶς Ἐγοζείηαῖα (ταπιηδίοα ὅς Ἐ Παίοσιςα., αφυς ἴῃ ΒΙΒΙῚοτπθοα Ν 1π- 
ἐοδθοπεηῇ εχίτατε, μοί ΝΘΈ πὶ ρατῖ, ΙΝ. Ρ. 48. σείοσε 1014... Βδρυϊο. 
Ῥ. 34.-ἕ δῖ ἤφο {ππί νεγε ογοτειηαία ; (4 ἱπηπιετῖίο ΠὨἰοηγἶῖο ΤΗΝΑοΣ 
εεῖθαΐϊα., ὃς ἢς ᾿πίοερία : φῶ τί αὐ Ἡρακλῆς, Ἑρμῆς, περισπάσαι Σ ᾧζα᾽ 

αἱ πὸ καλὰ χαὶ «γαῶδξδ σεριασπᾶτω ; διὰ αἱ αὐ χρυσᾶς γγλ χαλκᾶς περισπᾶσει, 

χαίτοι μὴ ἐξ ὀξείας κ' βαρείας, αλλ ἐκ δύο βαρειῶν σιωμρημένων περιαϊῷγοι" 

αὐ γαρ εὐσελέστερα ἐυτῶν, χάλκεθ' ἥν; Φ᾽ «αἱ σὺ ἐκχῆ, τηκχᾷ,, περιαπᾶ- 
παι) δα αἱ αὐ μὺ: πεθιαπᾶπσαι» ἐχ, αἰ σὸ ΤΠοσειδῳ., ᾧ δῶ, περιαπάτω, ; φγζ' 
4“, χέρες με βαρυπόνως 7), ὶ Ὁ γενικὴ αὐτῶν, χαρῶ, ἐπὶ σέλας ἔχοι ὦ σύνγον 

χαὶ περλαγσαι ; ὁμοίως χαὶ σὸ μῆνες, μηνῶν; Φίρ σί οἱ Αὐνᾶω βαρύγονταως, 

ἡ ἢ γενικὴ Δ Αὐνεῶν ἐπὲ σέλυς ἔχ ἃ χῦνον, καὶ περιασᾶχαι; φκ' αἰ οἷμ 

μεγάλαι ΟἿ μεγάλων βαρύνεται» αἱ Ὁ οξειαι δ αρσεγικῶν περιαπσῶνται") 
Φρ6- 



[02 Ὁ ὩΑΡ ΤΡ  ΤΥΒΑ͂. 

ΘΡΕΟΙ 15 οαπίσα ᾿ὰ} ἴσα αἰτί πλας αυφ ἘἸοἢς (οἰ υτ ΓΟ ἐπὶ ἢἸς Δβογοις τὶ 
θ4 φὸὰ εἰς ΑἹ λήγοντι ἈΠῚ σίω ἐυδϑᾶαν ὃ πληϑυντικῶν, ᾧ απὸ ἀρσενικῶν πα- 

ρεσχημοιαισμένα δηλυκοὸὶ, ἀκολοῶδσι ποῖς ἐρσενγικοῖς. ὅχσε ὃν «ὁὶ ϑηλυκὰ δ 

εἰρσενικῶν ἍΠῚ φίῷ γενικίω δὴῇἧἑὝ πληϑιωπικῶν ακολυδᾶ, σὐπε πάντως ὁμοχογεὶ 
οἰυσὸ, οἱ εἐχαδοὶ δα, ἀγαθῶν, ἐλὰ ᾧ αἱ ἀγαϑαὶ Δ ἀγαθῶν ἐπ᾽ ἐἰμφοσέρων 
μία φωνὴν εἷς ἢ καὶ ὁ πάγος. ὅτε ἢ ἐ συνεμπίπσεσι πῇ φωνῇ, ἐδὲ αἠῷ “όνῳ, 

οἷον οἱ «αχέες δ᾽ σαχέων, αἱ «ἀχεαι δ πα χειῶν “ ἐπειδὴ γὰρ διῤῥαξε πῇ 

φωγῇ, διήλλαξε κ᾿ αῷ αὔγῳ. εἰ δέ σις λέγοι, πῶς ὧν αὐ πορνῶν. ᾧ πετρῶν, 

ἔ ὀχϑῶν, κορῶν, Χ) ταῦσα ὁμοφώνως εὐ σοῖς ἀρσενικοῖς ἸΠῚ ἃ γενικῶ,, 

ὦ ἃ αὐτὸν ἀυτοῖς ὠπηγέγκακο πόνον, ἴσσω ὅπ. χαῦσα σὠὰ ϑηκυκὼὰ ἐκ ἐκ ῥ᾽ 

ἀρσενικῶν ἐσχημάτισταὶ, σεγανσίον Ὁ αὶ οἰρσενικὰ ἐκ Δ δ᾽] ϑηλχυκῶν παρῶνυ- 

μὸν ὑπέσαν παραγωγήν. ὡς δὶ σοινγαι. μονογενῆ ὄγαιπ αὐ ϑηυκυκοὶ,, πέθλεαῦ ἃ 
ΜΠ) σίῷῳ γενικίω., ὡς ὃ Μυσῶν, ᾧ α«ελῶν. εἰ μέγτοι εἷς ἘΣ χήχει καὶ ἐυϑεῖχ 

Δ πληϑιωτικῶν ἐπὶ ϑηλυκῶ, σαντως βαρύνεται ἈΠῚ σίῷ γενικίω, ὅσαν ἐΐη ν: 

κἤνπε παρεσχηματισμένον αἰρσεγιχῷ,), αἱ Δαναίδες, δῥ Δαγαΐδων, ὧν μησέ- 

ρε:, Τ᾽ μηπέρων, οὐ Δανγαΐδω, ἢ Δανγαΐδων περιασωμένως, ἀΐ Δαναΐδες, δ᾽ 
Δωναΐίδων, βαρυτόγως, σεσημείωσωαρ οὐ αἢ κανόνι δ δυγασέρων ᾧ γυγαικῶν 
περισπωμένως. 

Βεϊηάς «[16. Ἐτγοζεπχαῖα., δά τί αὐ μῆχκον. περισχάταιγ Φζε' τί αὐ κρὶ 
περιασάπσωι, ᾧ αἱ πὸ κλῶν περιασῶμεν 

Ῥοίϊεα: περὶ ορϑυγραφίας, περὶ ποσότητος, περὶ πνευμώπσων, περὶ Ὁ δα» 
σωομένων., περὶ ἐγκχλινγομένγων. 

Ῥεϊηάς ἴῃ: Βος (οάϊςθ αυσάληῃ ἰεσαητοῦ ΘΕΟΔΟΣΙΌΥ περὶ ὅρα, δεραυ]-" 
ἴο ἱπίτα ὅρος γραμματικῆς, ηποά ποῃ εἰ ρεουϊίατε Ὑεοάοῦϊ! ΑἸεχαηάσιηῖ 
ΘΡαΐου]υπη,. {ε4 Ρᾶτ5 εἸυίαεπι (οπηπηθπίατ! ἴῃ εα αυα ὨΙσηγῆυς ΤΉτΓαχ ἴῃ 
μα Τέχν» γραμματικῇ Ῥτυλίεγας περὶ ὅρα σῆς Γραμματικῆς " παΙῆ, υἵ Οὔ: 

ἥεγνανις Ῥογραγγίας ἴωρτα Ἰαυδαῖυξ.,. ἐςέον ὡς ὁ ΔιογύσιΘ' ἤρξατο επὸ 

σῷ ὅρα σῆς Γραμματικῆς. ας δὐυἴοα ὙΠΟΟάΟΙΙ ΑἸοχαπάΓι πὶ. Ἀγ α- 
ὩΪ δογίρίοσὶς, ἴῃ ιοηγῆυμη ΤἬταςζοη. 5.0Π0]14... Δ Ἑαρτὶς [,.. Υ. ς. 7. 
ΤΌΝΠ]. Ρ. 47. εἐχίϊατε ἀϊοαπτυτ τη ΒΙΒΙΙοἴπεςα. Τοαηηθα ΒΕ ἀτηΡυγρεηῇ:, 
ὃς ἴῃ (ὐοά, Βαγοσοίξηο στό : δήάδ δὲ 'π δἱϊο (Τοά. 8. 'Μίαγοὶ 489, δι. 
ἔοτῖς ἴᾳ. ΒΙΒΗ δέμεοα Ν Ἰηἀοδοπεηῇ.. Ναπλ αυα 1δ14. ρΡ. 47: Ἑδδυϊοι ας. 
Ῥοίξ 1 ἀρϑευῃ ΒΙδΙΊοῖῃες.. πον. Μί55. Ρ. τοό. πιεπιογαῖ Τ ΠΕοάοῇ] Οταπι-- 
τηδῖϊςε5 Ἐτοτεπιαῖα. (6 ρῥεοίοαϊα,, ἐθ ρεάϊδυς., ΤαγΠΎ ΠῸΠῚ ρεηδγιθας δὲ ἀ18:᾿ 
Ἰεξδϊς., τπαπυίορια ἰῃ ΒΙΡΙΙοῖμεοα ΨΙπάοδοπεπῇ., δα δ 1115 ἱπ ]10- 
Βγαπὶ 50 Π01115. Πθη αϊνετίᾳ. οὔ τὰ]ῃὶ νἱἀεπτυγ.. 

Ῥεῖηάς΄, ἑτέρα πὸ προκεγόμενα, ὅς. αἰ ἐςὶ σέχνη; ἢ 
Ῥοίϊεα Περὶ φάλέχτων ἐκ ξ- ἸΩΑΙΝΝΟΥ κα Γραμματικὰ Τεχνικῶν, {εϊ-- 

᾿ςεξῖ Ἐχεεγρῖα εχ εοάεῃι Τοῦπηθ., ηπεπὶ Οτεροτίας (οτίπτῃϊυς 5. 40} 
ΠῚ 5. υὐ ὃς ΤτΥρῃοηϊς Οταπηπηαῖιοὶ, ΠΙΡγὶς. υἱσπι 1Ππὶ {6 ῥγοβτέζυγ, 
ῬῃΠοροηυην νοςαῖ, ὅς εχ οὐὰς ΤεΟΠηΪοῖ5 Θχοετρία ἐς Οσαοο Πἰπρυπ᾽ 
Ῥ᾿αἰοέτς ἴῃ Αρρεηάϊος Ὑπείρυσὶ στο: ἰἰπρυα Ηδητίους ϑτθρηδηυς, δ 
δ {υ] ΤιεχΊοὶ οαἱσεπι Τοαππες ϑοαρΐα ἰατῖης Ἔχ δυετωης. Ὁ 

Ὠερίαθε ΑἈΜΜΩΝΙΌΟΥ περὶ ἑμοίων ἢ διαφόρων λέξεων υαυς οὐ νο-- 
ςεπὶ 

2 



ὨΥΨΑΈΕΝΕΒ αὶ. [023 

τεῖπ ΟἸκῆας Ἰἰζετ; Ο. (φΐσγα δυΐεστη [οἱ 14 ἴῃ πος (οάϊςα νυ ἀείμπε, 
Νος δὐτεπὶ ῃἰὶς Ῥογρῃγτιὶ [106 ]Παπὶ (1) 46 Ῥεοίοάϊα ἰδέϊα ᾿άϊσαϊ Πτηυπι, 

ὃς ῃυπαυλ δηΐεα οὐϊίυπι , ὅς τηυἱα ποῖαηήα οχ 1{ΠΠ|5 ἢ :οδΥἤΠυπὶ 
ὙΏταςοη 5.00 0}115 ἀγεκδότοις ἀδροπεηῦξ. 

: ΠΟΡΦΥΡΙΌΥ ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΩ,ΔΙΑΣ. 

Ἰστέον ὅτι, ὡς ὁ Θργξ Διονύσιθ', ὁ περὶ ὃ ὀκτὼ μερῶν πῇ κόγε διδάξαι 
μᾶς, παὶ ἔπι αρὸ σέσων περὶ σσοιχείς. ᾧ συλλαβῆς, καὶ λέξεως, ἐκ απὸ ἃ 
ῳροσῳδίας ἤρξατο, ἐλ ἐπὸ αὦ ὅρε ἃ Γραμματικῆς, απὸ ὃ περὶ φροσῳδίαε 
ἕσεροός σις αϑσὲ μεταγεγέςερθ', Φε' σὲς ἄραι ἃ Γραμματικῆς ορχομένοι, οἰγαγο 
κοαώως ἐδίδαξε" δὰ ὧν ἡμὰς μὴ ἀπὸ ἃ αὖ Διογυσέε σεχγολογίας, , «ἡ ἐξξηγή- 
σεως ἄρξασϑω, ἀλ᾽ ἀπὸ ὃ Ὡὡροσῳδίας" κ) πρῶτον μὲν ἐκθεμένας σὲν ὅρον «ἢ 
φὩροσῳδίας, ᾧἀσαφῆσο, ὥτον γ), ἔσπα κ' περὶ πάντων εἰπεῖν εἰς ἃ δζειιράπαι, 

πόνων σε ἢ χρόνων, καὶ πνευμάτων, ἔα ἢ κ' παϑῶν" ΠῚ σαῦσχα ἢ περὶ 
φέχνηςγ ᾧ ὧδ ἑξῆς ὅλων. 

“Ὅρος «ροσῳδίας. 
Ὁ ρίζοντω ὅν χὴν φὡροσῳδίαν ὅσω" «Ὡροσωδία (2) ἐστὶ ποιοὶ τοσις ἐγ- 

Ὑρκμμάσε φωνῆς ὑγιᾶς,, ἈΠ σὺ ἀπαγγελτικὸν τ χέξεως ἐκφερομένη, μεσώ σι- 
γΘ' ἢ συνεζευγμένων περὶ μίαν συλλαβὴν, ἤτοι ΠῚ συνήϑααν δζιλέκαι ὁμο- 
λογόμένης, ἥχοι ἈΠ σὸν ἀναλογητικὸν ὅρον ᾧ λοόγονς 

Ἔστιν ὃν σὺ μὲν ποιὸ πασις οἰναὶ γένες" ᾧ γαρ καϑολικογ τί ἔςιν καὶ 
σάσις γ κ' ἈΠῚ πλειόνων φέρεται. λέγεται γὰρ ᾧ ἐπὶ χαρὸς,, κ᾽ ποδὸς, καὶ 
ὅλων μερῶν σε ᾧ μορίων αἢ σώματος ἐπ᾿ ἄλλων πολῶν᾽ «Ὁ Ὁ ποιοὸ ᾧ απὸ λοι- 

πο φφοραι. κα γᾶν τὩροσῳδία σάσις ἐεὶ φωνῆς ποι, γον ποιΐξαηπ αἰνὰ 
ἔχεσα ἤχεο᾽ ἢ γὰρ ἐπιπεσιμένη ἐσὶν, ἢ ἀνειμένη, ἢ μέσηι: 

Ἐπαδὴ ὃ ἡ φωνὴ δισαή ἐφιγ" ἢ γὰρ ἐναρϑρός ἐστιν, ἦγον ἐγγροαμμα- 

σϑθ'. ὡς ἐκ διανύιας οἰγϑρωπίνης Ὡροβαλομένη, ἥ ἀγαρϑροῖ» συσέσα μὴ δι- 

γαμέγη γραφῆναι, ὥσπερ ἡ Τ ἀλόγων ζώων, χαὶ ὁ ἦχος ὁ ἀπὸ σιδήρε γι- 
γό- 

(1) ε πος Ῥογρῆγτι 1|86110, 401 8 ἴῃ Ματίσαπα ΒΙΒΙΙοτἤ σα εχίζας,, γἱιὰς ὅς Σιυσααι 
Ἡοἱ επί Ὁ ᾿ςαρὶτ, γ. [ ΗΠξτιδείοη. ἄς Ψ τα ὅς ἰπγιρεῖὶθ Ῥοτρῶγτι!. ς 

(2) ξοιρίυς Ομοτοθοίςι5 ἢς οτάϊτυτ ἔα πὶ γα δξάτυ τ ἱπε ἀΐτυπι ἀς Ρτοίοα 4, σα} ἰηϊ τί απε 
ἴῃ δος Ἰρίο 5. Ματιεῖ (οάϊςε, ΡοΙΈ ΠΡ Ὲ}1ὰ πὶ ῬΟΓΡΒΥΤΙΙ , Ἱεξίτυτ : Ἰστέον ὅτι τριχῶς λέγεται 
ἡ πρισῳδίκ " ὦ ἡ οϑδᾳ τὸς Μυσίκοῖς, τἀτέςι 1) τύμα, (δ ἡ ἐκφωγητις δ αὐλῶν λέ- 
Ὑετώ ροτῳδίκ" (Ε καὶ ἐν τῷ ἐκφωνήσει γινουδύη, Ἰκτέςιν ἐν τῷ τροπαροξυνεῶς λέξιν, 
ἢ ἐξυνῦκ, ἢ πἰρισπαϑῆ. λέγεται ὡροσῳδίκ ὦ κυτὸς ὁ χκρκχτὴὶρ ΤῊΝ τόνων καὶ δίῳ 
πνδιμάτων, 
Τε ἤος δυΐϊεπὶ Οεοτρὶὶ ΟΠαιοδοίο! ορυίτυϊο χερὶ προσῳδιῶν ) ἀυοά εοάεπι πηοάο ἰπεὶ - 

Ρ᾽ε ἴῃ Οοάϊες ᾿οάππες ΒΙδ] οβεςς Ἡ διηδυτρεηί8, ὅς τη Βαάτοςςίᾶπο χιό. 7) ὅς ἀς οχτετὶβ Ἂ)α- 
ἀετ ορετίδι98 νἱάς Ἑδθτίςιυπι ΒΙΌΠ οιῆες. Οὐας. [0 σ. τ, 7. Τί, 7. Ρ. 42. ἄς 43. δὲ 44. υὐΐ 
οδίειναιατη εἰξ εὰ98 (ἰλποδες (ὐγαπηπηδιῖσος ἐγεάυεηῖεῦ ἰδ άθγὶ πη Ειγπιοίοξίσο Μάᾶρηο , οἱ 
ὅς Ῥηματικὲν.»  εἴ.8 ΟΥ̓ ΠΟρΓΑρΡ 422, 48πὶ Τυδίπάε ππειηοταῖ Ἐὺίξαι 5, ας Οεοτρίυμι 
τεχηικὲν.)γ ἴος εἴ τέχγης ξΓατηπγατίςᾳ ϑδετγίριοῖεπι νοςᾶπς» τὶ Ν᾽ λτίπυ8 ΄συοάυς ἴῃ ]εχίςο ὁ 
διερῆδηυς Βγζαητίηιβ, ψεὶ ςετῖε εἶὰ8 ΒρίτοπΊτάῖοτ Ἡετηο δι, 4υΐ ]ΤυΠἸπίδηο [πηρετγατοῦὶ 
ορὺυς χυτῇ ἀεαίςανίτ) ᾽π Ταμιΐαθις ἰλυ αι (ὐεοιρι (Ππρετοδοίςι Ὀγοματικὸν : υπάς ἀρρᾶτες 
ἤυπς Οεοτξία αι ποη ἰετίς 4υᾶπὶ αὐϊπῖο ροΐίξ ΟΒεζωααν (συϊο ἤἥοτυϊῆε.. πη (οά. 489. 
Βιδηοτῆ, 5. Ματοὶ ἐεγναπτυῦ Γεωργία διακόνε καὶ χαρτοφύλακ.ς μεγαλ γραμεμιατικδ ἡ ο᾽- 
κεμενικὰ διδχσκάλι ἐρμνγείκ ἐΐς τε τὰ Ὡρολεγόωδυκ ἃ ἐΐς τὰς σἰσκγωγικὲς κανόνας 
Θεροδοσίε Γρκαυχτικὲ τὸ Δλεξανδρέως. 1π Οοά. 4915), σχόλικ, τοι ἐξίγισις δ᾽ ἐἰς 
το ῥῆυς τὰ Θεηδισίᾳ κανόνων, ἀπο φωνὴς Γεωργίβ τὰ ΤρααμαΊ κε, τὰ τὸ ἐπικλίυ) Χοι- 
Ροβο:κῇ. Εχ φυοτυπὶ Ορεγυπὶ ονεκδύτων τἰτυ} 185. ἀἰ οἴ πὰς. ὅς ποῖτγ! (ὐεοτγςῖϊ εἶτα]05.}. συ 708. ὅς 
Τιηδέϊαιιις ἀς ΧΧΨΝΊΙ. Ττορίς., ὅς ἥρφυτίὶ5 ροετίςϊς ἴθ εὐυίάεπι ΒΙδΙοιῆεος (οἀ, χι2 γ ὅς 
Ρ(ΔΙποτ αι δἰΐφυοι Ἐτιρερισμὶ, 7 ὃς Ἱρῇ ἱπεάίι! ) ἰπ ἀοά, 75:4. ἀο!τςίςυπι, 



τοῦ ΠΑ Τ ΚΕ ΒΡ Αἱ 
5 τι υδμενος" ἔστι ἢ «των ἑκατώρα διττι" ἢ γὰρ σημάναικηή ἐσὶν, ἢ ἀσήμαν- 

συς" ᾧ ἄναρϑρος μὲν σημαντικχιὶ,. καὶ τὰ κυνὸς ὑχακή" ( σήμυά γε Ὁ πὰρεσίαν 
σινὸς ἐπιδημήσαναος. .) ἄναρϑρος δὲ ἐσήμαντος, ὁ ἐκ λέϑων᾽ ἧχος γινδμενοςν 
ἔγαρϑρθΘ' ἢ ἐσήμαυνφος, εἰς σκινδαδιος" αϑάο γὰρ ἀἐσήμανπον ἐςιν, ἐπεδὴ 
αἰϑεσας ἈΖΠῚ πράγματος" ἐδὲ γάρ ἐστί σπι λεγόμενον σκινδαχ.ι[ὅς. ἔναρῶρος 
σημαντικιὶ, οἷς ὕδωρ ϑαλάοσης" ταῦπα γορ ἈΠῚ πραγμάπων αίϑενπαι " ἐπεδη 

δ ἀναρθροί εἰσι φωγαὶ «ἀὐσὶν ἔχασοι. ὡς αἱ ἀπὸ σιδήρων, ᾧ ξυύκων., ὄχα᾽ 

αϑαο Ὡροσέϑηκεν ἐγγραμμάσε. πάλιν ἢ, ἐπεὶ, εἷς εἰρήκαμεν ,, εἰσὶ “μὲν ἐγ- 

γρέμματοι φωναὶ, αὶ δηυλᾶσι {1} δέ αἰ, σέπϑ χοίριν πον ὑγιᾶς, ,), ἤγον ση- 
μωνόσης τι. ἐν πολοῖς ὃ βιβλίοις ἑυρίσκεσα, ᾧ ὑγιὴς, ἵγα Ὡρὸς «ἄσιν' εἰ: 

γαφέρηται. καὶ γὰρ πεποιημένη, φησὶ, σέσις, ἐχ) ὡς ἔτυχεν, ὀφείλει ἐκφέρεσα 

δα.) ἀλὰ πάντως ἐγιῶς. κ᾽ ορϑῶς. ὅϑεν σαφέσπερον δηλῶν αἷς ἐςιν ὑγιῆς 
πόσις) ἐπήγαγεν ὙΠῚ σὺ ἐπαγγελτικον “ἡ λέξεως ἐκφερομένη .« ἐκείγη γοίρ ἐςε 
φίσις ορδῆ, ἥσις ὙΞΦἘΠΓΠῪαιπαγγελίανγ ἢ σημασίαν τῆς λέξεως. ἐκφέρεσοαι " διον 
πὸ ἀγνὸςγ εἰ μὲν σημαΐνει σὸν καθαρὸν, οξύνετοι" εἰ ἢ σαμαίνγει ἃ βοτάνίω, 

παροξύνετω. πάχιν ἐργὸς, ἐὶ μεὺὶ σημαώνα ὃ' ῥάϑυμον, ὀξύγεσωι" εἰ ὃ βα- 
ρύγεσωι 7) σημωνει ὄνομα αὖπε. : 

Τὸ ὃ μετώ τινθ' Οὗ συνεζευγμένων περὶ μίαν συλλαβὴν, αϑτὸ δηλοῖ ,), ὅπ 

ὅσε χρόνος χωρὶς χσόνὰ ἑυρίσκεται γ ὅπε υδνὸς χωρὶς χρόνγϑ.)γ, αλί᾽ ἐδὲ ΚΡΩΝ 
μά πως (2) αὐτὸ καὶ καϑ ἑαυτὸ ἐκφέρεται, σὄὅπτων ἄπερ' οἷον ἥλιος" ἐδὲ γἃ 
κὐ χρόνος μακρὸς αὐ ἡ΄, ἢ μᾷ! δασέος ἐξενήνεκται, ἃ ἐπάνω ἃ μακρᾶς ἐπέ-« 

δὴ καὶ ὁξέᾶα. εἴγαν ἢ ΧΜΜΝ ἀλίυῦει ἐυρίσκεται, ες πέσρθ', ἀλ᾽ ἐἰ χρόνδ᾽ 

ὥσσερ ἐδὲ χρόνθ' ἄνευ πόνα « αἷς γὰρ ἐρᾶμεν ΕΜΕΘΝΣΙ ) Ὁ δ ἦν συνλαβη καὶ 

μὴ ἐπιδεχομένη πῦνον, ΠῚ σὺς παλαιὸς δ τρνμμαπηδης 
᾿ Συγεζευγμένα γᾶν ὀγομάζει τός σε σόνγας. ἢ σὰς χρῦνες, ἔπ δὲ αὶ τοὶ 

σνέυματα., ὅαι χαῦσα πάντα ᾧ ἃ τῆς προσῳδία: ὅρὸν επίδεχοναςι, ᾿αὶ πρθα 
σῳδίαι καλδνισαι. 

Τὸ ὃ ἦσοι ἈΞ συγήϑειαν φχιλέκσε ὁμολογομένης, ἤπσοι ἘΠῚ δ΄ ἀναλογησικὸν 
ὅρον εἰπὼν , σὲς σρόπὸς διδάσκει καὶ ὃς αἱ «Ὡροσῳδίωι ἐχφέρονσαι " ἢ γοὶρ, 
φησὶ, κΦ' φἰλεκτον φὩροάγοντωι . ἢ ΠῚ ὠγαλογίαν. ᾧῷ κανόνα" διον αὃ μεῦ 
ὁμοῖος, ὙΠῚ ἀναλογίαν ἐκφίρετωω", διότι σὰ Φδάδ αῷ οἷος ἅποαναεε «ὡροπερισπῶ- 
μεν, ἐπεροῖΘ’, γελοῖϑ', ἐλοῖθΘ'. ὀχ. αὔπτο ἃ “Ὅμηρος «ἢ ἀναλογίᾳ χρησαίμε- 

)2Θ᾽, “ὡς αἀϊὰ φησὶν", δ᾽ ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς “ὁ δ᾽ ὁμοῖον “"., {04 

218,}) οἱ ὃ ᾿Ασχτικοὶ ὅμοιος λέγοσι. πάλιν ὑμᾶς μὲν ἀναλόγως, πρόπαν 
λέγομεν, ὡς ασήχλωον.,) σύχωον " :ὁ. ἢ Θυκυδίδης σροπῶον ᾿Ασχικῶς . ᾧ αὃ 
᾿Αχιλλοῦὺς ὃ ᾧ «πὸ ὅμοιώ,, ἡμεῖς μὲν ὁξύνομεν" οἱ ὁ Αἰολεῖς βαρύνασιν. ὅσω 

; ; ᾿ 
[π 

(1) Ἐοπε ηλέφαις Ξεποῖτ Ἰβξαῖτς τὸ Ττσηγῆπαι Τατσεσαι Θο4, χρ, ἴοῖς 35 ὙεΙῖ ΤΩ) 
φωνῶν κι μέν εἰσιν ἐγγράμματοι ὦ ἐνερϑροε,, ἀν δὲ ἐγγρώμμκτοι ( ἀνάρϑροι. 
Ω,; εἰσὶ μὲν ἐγγρκαμκι : χϑὰ ἔνα ξ οι ᾿ κι ἀπὸ "ὃ ὦ διανοΐκτ ἀγϑρώπε ,“πρρφερός 
Μμῆνεα, χορ κακρα μόναι Φωνῇ, κολὶ Ὑρκφῇ, σὰ σηματίᾳ " δίον, ᾿Α ίσταρχος βιδλέον γεί- 
φΦ6:" κγράαματοι δε χοὶ ἄνκρϑροι , Κὶ μὐτε γραφόμενα, μήτε σημάινασαί τι, ὡς οἱ ᾧ ἐ- 
ιυι, (« οἱ δόμβοι ἐν πυρὶ Ε ὕδατι, Ε ἦχοι ἀνέμων. ὦ τοι γὰρ μήτε γραφομένκε, μή- 
τὲ σημκινέσας τί φωγὰς ἀποτελῦσιν, Κι δὲ ἐγγράμματοι Ἑ ἀἄναρϑροι, δ γραφόμενοι μενγ- 
μηδὲν δὲ σημαΐνασω, ὡς τὸ βρεκεκεεξ, κόκξ, τῷ Ἡν θὰ δε φλκῆσϑεα " αἱ δὲ ἐγράαμε- 
τοι καὶ ἐνκῦϑροε» αἱ “πὸ "ἢ "ὃ δικνγίαᾳς ἀρόξηθ Ἄνα ̓ Ἐπ9Ὶ 2δκφο σδνω μϑ, σεμαίνασ αι 
δί τι»), ος δι συθι φιγμοὴ, χροὶ ποππυσμός, 1εΐς ἐλ γα τὲ εἐ κἢ τοῖς κἸήένεσι προσφωγέο 
οὗνοιγ νὰ σημκίνοντές τι, , ᾿ 

(5) δὶς «φμοπάλγὶ ρῖο πγεῦ μαξ) 4υοᾷ ἰᾳ (φά, 

ἊΨ 

ΕἸ 
-» 

6) 



ΒΥΑΛΈΒΙΡΕ ἃ. τοΐξ 

Χ σὲ ἑιρκτὴ δι μὲν ᾿Αττικοὶ δασύνεσιν" ἡμεῖς  «διλόμεν 9 χ᾽ τὸ ᾿Απόλων 
ἡμᾶς μὲν οεἰναλόγως συτέλλομον " ὁι δὲ ᾿Αταικοὶ ἐκαθίνοσιν.. αἷς σύ" 

; » "ἢν 

᾿Απόλωνι ἄνακσι; ἃ ἠύκομος σέκε Λητῶο ( 7, Α. 36.) 
᾽ , ὃ ἐν ᾽ ᾿ ͵ , δὲν «Δ ἣ ͵ Π ΄ 

Ἰστέον δὲ ὅτι εἰ σὲς σονγὸς μόνον ὡρίσατο, ᾧ σότες προσῳδίέαν ἐκόλχε- 

σεν. ὡς τισιν ἔδοξε πλανηϑεῖσιν ἐκ πῆς: φίσεως. ᾧ γὸὰρ ᾧ δι χρόνοι σέσῃν 
ὃ τ κ ν ͵ ἴξ 

ἔχασι, καϑὸ ὁ μὲν, ἐκτείνεται, ὃ δὲ, συσσέλλεται" α' ποθ πνέυμασμ δὲ 
σὸ μὲν, ἐκ τῇ ϑώρακος φρόασιν ἐπισεσμμένως" σὺ δὲ, ἐξ ἄκρων Δδἷδ᾽ χειλέων 
συνεσσαλμένως. 

᾿Αλὰ γὰρ ἐπὰ ἃ ἃ ὡροσῳδίίας ὅρον » ὡς οἷόν σε, ἐϊξηγησάμεδα» φέρε δὴ 
κ) εἰς πόσα διωρεῖσαι ἡ προσῳδία, ἐίπωμεν. διαιρᾶται ποίνω κὶ πρωσῳδία»ν, 

φησὶ, ἐἰς σέοσαρα,, εἰς σὔνας, εἰς χρόνδε,), εἰς πγέυμαται, ᾧ εἰς ποϑη 
Ζηπηπεον ἨΠῚ ποῖον τρόπον σῆς Φειρέσεως τὐδιρέσιοι Ἶ προσῳδία εἰς σέοσα- 

ρα" ὀκθαχῶς “γοὲρ γίνεσαι ἡ διαίρεσις. ἔς! γεὶρ καὶ οἰπὸ γεν εἰς ἐΐδ,, εἰς 
᾿ηὃ ζῶον, εἰς ἄγϑρωπον, ἵππον 9 ἢ αὐ. φυῶν, εἰς ἐχαίον χρὶ ἄμπελον ᾿ ὧ ἀπὸ 

εἶδόν εἰς ἄπομον, εἰς ὁ ἀἄνϑρωπ!θ᾽, εἰς τὸς ΠῚ μέρθΘ' ανθρώπος., εἰς Σωκράτίω 
- ἐν , ἐε ᾿ δι ὁ ὦ ᾽ , ῃ ει δ᾿ ᾿ ι ᾽ ε - ε 
κ Πλάτωνα ᾧ ἀπὸ ὅλε εἰς μέρη, κὶ αὐπρ διχῶς. ἤ γαρ εἰς ομοιομεβῆ 5 
διαίρεσις.» ἢ εἰς εἰνομοιαμερῆ.. κὶ εἰς ὁμοιομερῇ μὲν σέμνεται αὐ ὅλον 5, ὅπε κχοὶ 
σῷ ογόματος σὰ ὅλα, ἃ ἀλήλων μεσέχωσι σὲ μέρη, ᾧξ σὲ ὁρισμὲ" οἷον ὁ μέα- 
γας λίϑος σέμγετω εἰς μικρὸ λιϑίδια,, ἔχει ᾧ αὐ ὄνομα αὉ ὅλου χίϑον », ἃ 

3 , ᾿ . "νὰ κι , ΄ ᾿ , ᾽ ᾽ " , ὃς ᾿Ὶ 

αὐλήλων τὸν δρισμον᾽ Χ) πάλι» ὅσων σὴν φλέβα πεμῃς εἰς μικρὰς φλέβας" αὶ 

γὰρ ἑκάστη «ὅπὼν ὁμωνύμως φσὸ ὅλον φλέψ λέγεται. εἰς εἰνομοιομερῆ δέ" ὡς 
-"» “5 κι , Ξ “- » - 

ὅσον πίω χκεφαλίω διέλωμεν εἰς ὥσα,, ῥῖνας γ ὀφϑαλμός " σαῦσα μὲν ὅτε σῷ 
΄ [ ͵ « « Ν ὅλῳ ὁμωνύμως χέγομεν" ὅσε γὰρ σὲ ὦτα χέγονσωι κεφαλιὴ ) ὅσε ἡ ῥὲν, ὅτε 
οἱ ὀφθαλμοί" ὅπε δὲ ἀλλήλοις ὁμωνύμως λέγονται " ὅτε γοὶρ «σὺ ὅς λέγετω 
ΩΣ ὅτε ἱ ῥὲν ὀφϑδαλμός. πὸ ὁμωγύμε δὲ φωνῆς εἰς διάφορον σημιμνόμενον" 

ὡς ὅταν ὃ κύων", μὰ κεἰ; Φριρεῖται ἐίς σε σὸν θαλάτπιον κυνά,. ᾧ σὸν χερ- 

σιῶᾶον, κὐ χὸν ἀσσρῷον . ἀπὸ ἐσίαε ΔῊΝ εἰς συμβεβηκός" ὡς ὅταν εἰπωμεν. 

ὅτι δἷδ ανϑρώπων ὅι μὲν λευκοὶ, οἱ ἢ μέλανες, ἐνταῦϑα γοὶρ ἐις σὺ λευκὸν, 

ΕΝ σὸ μέλαν, ἅπινα συμβεβηκόσε εἰσιν» ἐγένσεσο ἡ διιώρεσικιον απὸ σύμβεβη- 
κῦχος Ὁ εἰς ὁσίας, ὡς ὅσαν ἀπωμεν εἰς ὅσι αῷ λευκβ «ὃ μέν ἐστι χιὼν, σὸ Ὁ 
“Εἰμύϑιον, σὸ ὃ κύκνΘ'. ἐπὸ γορ αὦ λχευχξ, ὅπερ ἐςὶ συμβεβηκὸς, ἐσενε σο 

“ἡ διαίρεσις εἰς χιόγα, κἢ κύκνον 5 ῶ φιμύϑιον, ἅανα ἐσίω εἰσίν. ἀπὸ συμ- 

βεβυκότος ἢ εἰς συμβεβηκοσρι,, ἐς ὅσχαν ἐΐπωμεν" “ἴδ' χευκῶν αἰ μέν ἐς᾿ ϑδὲρ- 
᾿Ὶ , 4, ᾽ - Ύ ᾿ δ» Ἔ 

μοὶ, σὰ Ὁ Μυχρά" κα ϑερμὰ μὲν͵, ὡς ἐπὶ τῆς ἀσβέσσε" Μυχρὰ Ὁ» {ὡς 
ἐπὶ σῆς χιόνος. ἰδὲ γὰρ εὐταῦϑα ἐπὸ σα χευκὸ, ὅπερ ἐςὶ συμβεβηκὸς, 
ἐγένεπο ἡ διαίρεσις εἰς ϑερμὴν ᾧ υχρὸν, ἅσπινα ᾧὶ ἀυσὲὶ συμβεβιυκόσῃ εἰσίν" 
ταν ͵ ᾽ - ᾽ 3 εἶφ᾽ ἑνὸς δὲ χαὶ πρὸς ἕν" ὡς ἕπαν οἰπο' μὲν ἃ ἰατρικῆς, ἐΐπωμεν, ἱωτρικὸν 

,ὔ ΕΣ 3 : " ͵ ϑε »Ἀ 

βιβλίον, ἰαπρικὸν φάρμακον, ὑγιεινὴ ἔμπλασσρος" πρὸς ἕν᾽ γὰρ πράγμα ἢ 
᾽ , ᾽ ΓῚ ᾽ ͵ ΄ , ᾽ -» 5 ᾿ ὑγιείαν ἀφορῶντες,» ὠνομάξομεν αἰυποί, ὀκπεχῶς ὄν γενομένας “ὃ ϑαίρεδεων.» 

ζηπηπέον ΠῚ ποῖον σρῦπον γίγνεται ᾧ τρόσῳδία! αὶ διώρεσις,, καὶ εἰς «όνυε, εἰς 
χρόνας, κ᾽ πὸ λοιπαί. τινὲς μὲν λέγεσιν ,), ὅσι απὸ ὁμωνγυμδὲ φωνῆς ἐςιν κ 
διαέρεσις ἐἰς διάφορον σημαινοόμενον. ὃ καλῶς Ὁ λέγοσι,, διόσι ἐσὶ Δ ἐπὸ 
. , - ᾿ , δι ᾽ . ὑμωνύμε φωνῆς εἰς διάφορον σημώνομενον φχμιρυμέγων., ἐχ ἑυρήσκεσ « 

᾿ ἊΣ ᾿ ῃ ᾿ » , " κοινὸν, ὃ σὸν ὁρισμὸν ἐπιδέξοντω, πιίγαμ" οἷον αἰσσρῶος κύων, ἐκ ἐπιδεξε- 
" -“ ͵ ᾿ Ά δὶ ᾿, « ᾿ ῥα ΐ} σά τῷ ζῴν πὸν ὁρισμόν. ἐνπαυδια, Ὑ ἢ οἱ τχρόγοι,, ταὶ σὰ πνέυμασπέγ ὦ οἱ 

ἽΝ. ὙΠ Ο σό- 



κοῦ ΠΑ Ἕ κα ἘΒ Ἂς- 

πόνοι ἐπιδέχονσαι ὅ'΄ ὁρισμὸν ἃ προσῳδία:, πλὴν δ παδῶν, ὥπινὰ ἐδὲ «,»- 
σῳδίαι ἐϊσὲν.) ας προϊόνησες δείξομεν. 

Ἕσπερον ἢ πάλιν φασὶν ὅπᾳ. ἐπὸ ὅλε γέγονεν ἐἰς μέρη ὁμοιομερὴ ἡ διαίρεσις. 
ἐσεὶ ἢ σὸν ὁρισμὸν αῷ ὅχε ἐπιδέχονται , ᾧὶ σὸ ὄνομα" ᾧ γὸὼρ «ροσφδίω κα- 
λῦγσοας , ᾧ δι αόνοι, ᾧ οἱ χρόνοι, ᾧ πὸ πνέυμαπο,, κὶ σἧὴς Ὡροσῳδίας σὸν ὅρον 

ἐπιδέχονσαι " ἀλὰ ᾧ ἧσοι αὶ πιδανῶς λέγεσι. διὰ αἰγ7 ὅᾳῃ πάνακ «πὸ ἐπὸ 
ὁλῶν ἐις μέρη ὁμοιομερῆ διωρέμενα , ὁ μόνον αῷ ὅχε σὴν ὁρισμὸν ,, καὶ σὸ 
ὄγομα ἐπιδέχονται,, αλλ ἢ ἀλλήλων .ο ἐνσαῦϑα Ὁ δὶ σόγοι καὶ καλᾶνσαι ηχρό- 

γ9ι.} ἐδὲ δι χρῦνγοι , σόνοι " ἐδὲ σὸν ὁρισμὸν ἀλλήλων ἐκιδέχονσαι " οδ᾽ ἐδὲ 
εἰς οἰνομοιομερῆ. μέρη ἐστὶν καὶ διαάρεσις., διόα σὰ ἀνομοιομερῆ ὄσε ἀλλήλοις, 
ὅτε πὸ ὅλῳ ὁμωνύμως χέγονται " ολ' ἐδὲ σὸν ὁρισμὸν ἐπιδέχοντω αἢ ὅλξ 5 
ὅιον καὶ χεὶρ αὶ κληϑείη ἄνθρωπος, ἐδὲ σὴν ὁρμσμὸν σὲ ἀνϑδρῶπε δέξεται. 

Ἔςι ὃ δε εἷς γένος ἐἰς ἐΐδη διαιρεῖσωαι ιἱ «Ὡροσῳδία γ.. ἐϊς ηὔνες χαὶ αἃ 
λοιπό . ἐΐὶ γὰρ ᾧ σὸν ὁρισμὸν ἐπσιδέχονται,, ᾧ πὸ ὄνομα πὴς «ροσῳδίας ὃι 
φόνοι σα ᾧ δι χρόνοι, ᾧ «αὐ πνέυματῃ ,, ὥσπερ αὶ ἐΐδὺ αῷ γένες " ἀλ᾽ ἐπειδ ἡ 
σὲ ἐΐδ ὁλόκληρόν αἰ οἰποσεχῦῶσιν" διον ὦ. ἐπισσάμενος ὃν ἔιδος τὸς ῥητορικῆς. 
αοπσέςι αὐ δικανικὸν, ἢ ᾧ σὐ συμβελόυαικὴν., ἢ σὸ πανηγυρικὸν. σέλειος, ῥή- 
τώρ ἐτὶν., εὐ Γοργίας) αἡ δικανικὴν μόνον ἐιδας, ὡς χέγοσιν" (1) ἐνσαῦϑα 

ἢ ὁ ἐπιςάμενος σὲς σόνὰς μόνες ἀκριβῶς, ἐχὶ ᾧ σὸς χρύγες, ᾧ πὸ πνέυμασα » 
ὡὐκ ἔσαι σέλειος γραμμααικός, ἐνδηλον ὅτι δε «πὸ γέγες ἐσαὶν ἡ διαίρεσις ἐν- 
ποῦϑα ἐἰς ἐΐδὴ. ἠλέγχϑυσαν ἦν δι τρῶς αὖποι ὅσοι αἧς διωρέσεως » Μὴ ἐφαρα 
μόζονσες ἐγσιῦϑα.. δι γὰρ λοιποὶ πέγαε φρόπϑι ηἧς διωρέσεως πάγη οἐπάδα- 
σιν. ὥλως χε ἐδὲ ἐϊσι χυρίως τρόποι διαιρεαικοί" αὶ ιδύγαται. γὰρ οπὸ εἰδῶν 
δις ἄχομα γίνεσθαι ἡ διαίρεσις, ἐπειδῃὴ πὶ ἔπομα ἄπειρά ἐισι. ᾧ γὸρ ἐν ἈΦ 
μέρος ἄνϑδρωποι,, ἀπειροί ἐισι ἃ ἐπεράληπτοι. ἄπαροι Ὁ ὄντες ᾧ ἀπερίληπ- 
σοι, αὶ δύνανται διαιρέσει καϑυποβληϑῆνοι .« οὐ ὅσῳ γὰρ ϑέλει σις διωρῆσοι 
τὸς οὐ αὔδε αἱ πόλει ἰνδρώπες, δι μοὴ γεννῶνται» δὲ ἢ φϑείροντω, ἃ ἐδέ- 
“ποῖξ σῷ σῶλυς ἐφικνόγχσοαι. , 

᾿Αλ᾽ ὅσπε ὃ ἐπὸ συμβεβηκότων (2} ἐϊ: ἐσίαν γίνεται ἡ διαίρεσις . σὺ γὰ 
Δέγαν ὅπ αἢ λάνκϑ σὺ μέν ἐσπι κύκνος, ὦ δ᾽ Διμύϑιον, σὸ ἢ χιων, ἐκ ἔςι 

διαίρεσις συμβεβηκότος ἐἰς ἐσίας. ἐδὲ γὰρ. αὐ κὠκὸν, αὐ καϑ᾽ ἀυπσὺ ϑεωρόέμε- 
γον, διᾶλον., οἰλοὺ «αὖ σῶμα σὃ κόυκὸν . ὅπερ ἐσαὶν ἐσία" ἐδεὲ γὰρ δύναται 
τίὼ λόκοσηηα διειλᾶν ἐἰς ψιμύϑιον.,, ᾧ κυκγον͵., ᾧ χιόγα" ἐπειδὴ καὶ λδυκόσης 
συμβεβυκος ἐξςι" ασαῦσαε Ὁ ἐσίω ἐισίν. ὁ δύναται Ὁ α συμβεβηκὸς ἐις ἐσίας 

διωρῆᾶσδω . ᾧ γὰρ αὐ διωρόμενον εἰς ὅμοια δέλει διαιρῷσϑωι. , ἐκ ἐις οἰγό- 
μοι" διον σα ζῶον ἐις ζῶα διαιρείσαι. ν᾽ ὃ μίω ἐις μὴ ζωά" χαὶ αὐ λογικὸν 
εἰς Χογικοὸ, εἰ μίω ἐϊς ἄλογα  ᾧ «αὖ ϑινηκὸν. ἐις δνηφὰ . αὶ μίὼ ἐϊις ἀδάνασε. 
«τῶς ἂν σὺ συμβεβηκὸς ἐἰς ἐσίας δύναται, διωρᾶσϑαι) ΠΣ 

᾿Αλλ’ ὅτε ὃ ἀπὸ ἐσίας ἐἰς συμβεβηκόπε γίνεται διαίρεσις. πὸ λέγε γορ 
ὅᾳ δἶδ᾽ ὠνδρώπων ὁι μέν ἐϊισι χὠκοὶ, δὲ ἢγ μέλανες, ἐκ ἴσαι διαίρεσις οεἰπὸ 

ἐσίας 

(115 Θοάϊες λέ, ἃ «ἢ, λέγοσι, ͵ 
(2) Ηἰς ἕὰ ὡν Τρεῖς ριμ οἱ ὁ) 4υοὰ ἱπάϊοας γαιίδηῖθαν 19 “10 ηθ 1). συμβέβηκε « 
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εἐσίας ἐὶς συμβεβυκόσα,, εἐπὸ ἐσίας ἐἰς ὁσίας ἐχέσας συμβεβηκόσε. εἰς γὰρ 
οἰνθδρῶπος μέλανας ᾧ χλδκὲς ἐγένετο ἡ διαίρεσις, οἱ ανὲες ὁσία, ἐισίν. 

᾿Αλ᾽ ὅπε ὃ επὸ συμβεβηκότος ἐις συμβεβηκόσα γίνεται διαίρεσις . ἢ γὸρ 

επὸ γέγες εἰς ἐΐδὴ γένετω καὶ διαίρεσις ,.: ὡς ὅταν ἐΐπωμεν ὅτι σὲ χρῶμα 
- ᾽ ν᾽ » οὐδ } , Μ ,»» - δ ἢ « , Π 

διαρέσοωι εἰς ἐΐξδη, ἐἰς χόκον, ᾧ μέλαν " σὲ ἢ σποιᾶτον ἀνάγεται ὑπὸ σὸν 
᾿ ᾿ ᾽ 2 2 ᾽ 3 , 

διωιρετικὸν πρόπσον, πὸν ἀπὸ γένος ἐις ἐΐδη " ἢ ἀπὸ ἐσίας ἐϊς ἐσίας,, ᾧ 
- Ἶ, « 5» ᾿ , ᾽ , ᾿ « ᾿ ᾿Ξ ᾿ , 

χει ὡς απὸ συμβεβυκότος ἐς συμβεβυηκόπε γίνεσω καὶ διαίρεσις σὺ γοεὶρ' 
δι τι ᾽ ΗΗ 5 3 

λέγειν ὅπ. Νιἕἧἔ λῴκῶν σὸὼ μεὴ δερμώ εἰσι. «αἰ Ὁ: «φυχρὰγ, ἐπὸ ἐσίας ἐς ἐσί αν; 
Υ Ἕ 2 ἢ ἐπ : . ᾿ ᾿ ἊΝ - 

διωέρεσίς ἐστι΄,, σὲ μεὺ σῶμα «ὁ λόκον., ὅπερ. ἐσία ἐσαὶ, διῶχον εις σῶμα 
7 ξ . ᾿ ᾽ ᾿ ᾽ ΓΝ 

ϑερμὸν., ᾧλὶ ψυχρόν" ᾧὶ αὐυσὸὲ Ἢ ἐσίαι ἐϊσίν. ἐδὲ “δ διωασὸν σὺ λῴκὸὲν, χαϑ᾽ 
΄ “ε ΕΣ 

ἑαυπὸ ϑεωρόμενον, ὅσ ϑορμὸν ξίνα., ὅπε «υχρόν. 
᾽ ΄ ᾽ ᾿ ΝῚ 

᾿Αλ᾽ ἔτε ὃ πὶ ἀφ᾽ ἑγὸς ᾧ τρὸὺς ἐν ἐσῶν κα διαέρεσις,, ἐλ᾽ ἀπαράϑμησις . πὰ 
᾿ οι, ἢ ᾿ ΓῚ ,}ὔ ι 3 , ᾿ » ᾿ ἣ ᾽ - ᾽ 

“χορ φ᾽ ἑγὲς φὩρὸς ἐν, εἰόρισα ᾧ ἀπερίληπαί εἰσι. διαυαχὸν γὃ εἰπᾶνγ., ἑαται- 
κον βιβλίον. ἐαποικὴ δίαιπε, ἐωσρικὸς ἐμπλαςρος, ᾧ ἄλα ἄπειρα" ᾧ πάλιν, 
« 5 ΄ , ὟΝ » Ε , ν» 

εἐγιειγὸς δινος,, ὑγιεινὴ δίωτα .« ἄπειρα Ὁ ᾧ απερίληππι ὄνσπα, πῶς δυναντας 
διαιρέσει καϑυποβληϑῆγαι, ὥσπε ὃν χκυθίως Τρεῖς αὅποὶ εἰσὲ μόνοι διαιρεακοὶ 

᾽ , ᾽ « 3 ᾽ ΄ , « ,ὔ τε ͵ ὁ ἀπὸ γένες εἰς ἐἶδὴ, ὁ ἀπὸ ὅλων εἰς μέρη, ὁ ἀπὸ ὁμωνύμε φωγῆς εἰς δια- 
φορῶν σημωιγόμενον , σύσων ὅσως ἐχόγσων. χαὶ ὑπ᾽ ἐδεμίαν διαίρεσιν ἄναγο- 
μένης αἧς Ὡροσῳδίας, λέγομεν ὡς ἐκ ἔσαι διαίρεσις, αλλ ὑποδιαίρεσις. διαίρε- 

σις γάρ ἐσαι αἣς γραμμαπκῆς» ὡς ὅλα εἰς μέρη. εἰς σκῦσρι σοὶ σέοσαραγ πὸ εἰγα- 
γνωσαικὸν, αὐ ἐξηγηακὸν.. “Ὁ διωρδωπικὸν, αὐ κριπκόν, πάλιν σὲ ἀναγνῳ- 
σαιχκὸν ὑποδιωρᾶται, εἰς ὑπόκρισιν, εἰς ἀροσῳδίαν, χαὶ Φσσολην" ὡς εἰυαὸς 
ὁ Διογύσιος διδάσκει λέγων " αναγγωσσέον ἢ καϑ᾿ ὑπόκρισιν, κασὲὰ Ὡροσῳ- 

δίαν, χαὶ δσπολήν. πάλιν διαίραῆσαι εἰς αὐγος, εἰς λρόνγες, εἰς πνέυμα-» 
σὰ 5 εἰς παδὴ. 

Γ ἢ , ΕΣ Α , , 3 ἢ ς Χρὴ ὃ χινωώσκειν ὅφι πὸ παδη ἐκ εἰσὶ κυρίως προσῳδίωι, ἀλὰ κασαχρησαα 
κῶς. «ρῶτον μὲν γὰρ αἱ ἑπαὸὶ προσῳδίωμ (1} ἐπάγω φωνηέντων «αἰϑενπαι" 

ὃς ἐφ, - τ ᾽ »- . " 

αἱ ἢ σπρᾶς ἄυται ἐπὲ συμφώνων 2 ὡς αὐ, ἐπ᾽ ἐμᾶ, χαὼὰν ἐχ᾽ ὅτως" ἰδὲ γοὶρ 
“ ΓῚ ΄ ᾽ ΄ " ΄ , - 

ἐπὶ σῷ σ' χφὶ Ἃ ἐσέϑη ιἱ .ἐπόσσροφος. χαὶ παλιν Φιλόϑεος, Διομήδης" ὑπὸ 

. ᾿ Ἀ , Ἵ σ ᾿ 

κοζτω ἡ βδὴ χῷῷ παλιν ἐσαν ) ὅς" πὸ κάσχῳ αὖ ν ἐσεϑη ἤ ὑσυᾷώσαοι 

λή. ἔισω ὅπ πὸ μὲν τρία παῦσε ἐκ ἐγέγοντο ἀπὲ στοιχείων "αὐ ἢ ἑπαὰ Φρονν 
σῳδίαι «πὸ σφοιχ εἰων σίω γένεσιν ἔχοσιν " ἡ μεν γὰρ ϑξέάα καὶ βαρέα ἀπὸ 

: δι τῈ - 3 “ σῇ Δ στοιχείς (2) 4 περιασπωμένη, ζ ἡ μακρὰ ᾧ καὶ βρωαχᾶκ,, ἀπὸ σῷ Θ᾽ 
χὰ ΝΣ Γ" ͵ ᾿ ἣν 

" ὃ δασᾶῆκ. ἃ ἡ «ιλὴ, ἀπὸ αὐ Η. 

ΘΟ. 2 Ἔα 

(1) 5 Πςεῖ» ὅτ αἷτ σεοτρίυς. ὉΠοτοδοίςυς ἴη ἴμο τγαόζδεα ἱπεάίτο περὶ προσωδιῶν, ζΦ 17" 
ἐνπεῖν ὅτι προσῳδίωι ζ΄ ἐισὶ κυρίως." ΔΝ «νὰ ΕΊΤ΄, βεοεητας δευτὺς » δίαν!ς ) εἶτα 

οὐτηῆεχυβ., ποῖ ἱπάϊςαης (γὙ]} ᾶτ εἴς Ἰοησ 54π|» νε] Ὀγενετη . Γρίτῖτα 9. αἴρετ ) “ὃς τοπυΐϑ. 
(2) Οεοτρίως, ΟΒαϊτοδοίςαϑ ἰηεάϊτας περι πρ' σῳδιῶν : αἱ προσῳδέαι συμεπιπτ ὁ μενοι ἀλ- 

λήλας, τύπον εἰτο τελῆσι στοιχείε" διον, Ἶ ἐξεια συυκπτομενη εὐ νὰ δα; εἴπ, τύτον «ποτε-- 

λέσιν ,. { ἰεξε ψτοτελε ) ὅιον Δ, πίλι» ἡ δασεῖα σησπτομ ἕν τῇ Ψιλὴ, τύπον τὰ Η 
εἰπὸτ ελέϊ ν ( ὉΡ 811) 41} Γριτίταν ΕΣ Τοττὴ 8 πὶ ). πάλιν καὶ “ἐξεία συταπτολίέγη Τὴ 7 βαρείᾳ ) τύ- 
πον οστοτελπι τϑ Δι ἐπειδὴ ἄν ἡ Θαρρεῖς σωρμαπτο μι ἐν τῇ ὀξείᾳ Ἂ ἐκ «ποτελει τύπον 

στοιχεία" ( τ ΩΝ Ι κερείκ (1ερε κδρχί αν) ἔχει ἐπὶ τὰ κάτω γέυεσαν" ) τότν χέραν ἐἸῈ 
ΚΣΤ} έ σῷ ἡ δκι δι ἃ Ὁ 5 ἐξει αἱ τύπον στριχεία ,), ἕτερον τόνον ἐκ ἀτοοτελθσί».. δοιοι ἑ. 

Μδου- 
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“ 26. σ - Ἵ , -" Ὁ ᾿ Γ - - σι ἐδὲ δρος αἧς Ὡροσῳδίας ἐφαρμόζει σοῖς πάϑεσι. πῶς ὧν χαλέγχας τροὶ 

, « Ε ῃ ε « , σῳδίω πὸ πάϑη} ὁμωνύμως χέγοντωι, κ᾿. ὁ συνωγύμως" ὁμωώγυμα χὰρ λέγου- 
- ΠῚ ͵ " ΓΞ ε ῃ ΄ " Ταῦ γ, ὧν σὸ ὄνομα μόνον κοινὸν ἐσάιν γ δ. ἢ ὁρισμὸς διάφορος." ὥασερ ὁ ἂν- 

ϑρωπος ὁ ζων, ᾧ ὁ γεγραμμένος. αὐ γοὸρ ὄνομα σὲ ζῶντος ἔχε ὁ ἐκὶ πτοίχε: 
κω ν᾿ , - ᾽ - ΕῚ γραφεὶς ἄνθρωπος" καὶ μέντοι ᾧ ζωόν ἐσαι λογικὸν, δινηπὸν, νᾷ χρὶ ἐπισπήμης 

δεχσικον, ἐπεὶ γῆν «Ὡρὸς σὺ πάϑη ἄδοντωι αἱ' φωναὶ, ἤγαν ἈΠῚ σὰ πάϑη, δια 
- » ΄ - ΄ 2 , " 5 ΄ αὔσο καλόγτοι Ὡροσῳδίοι , διον, αἱ φυμι; δ᾽ κέγω, ἐχὶ ὅπως, ἀλὰ βλέπων 

. ᾿ , ΄ ᾽ ἀμ: " ,ὔ ᾿ ἢ ᾽ ν . πίω. ἐπόσσροφοῦ , λέγω, ἐχ᾽ ὅτω:" χαὶ πάλιν αὐ χειρίσοφος, ἰὶ λέγω, χορὶ 

5 Σὲ οὐ, - ΄ " ᾽ ΄ ΄ , ᾽ - σόφος») αλ' ὁρῶν πίω ὑφὲν, ἐναχινώσκω χειρίσοφος. ὁμοίως κ' ἐπὶ αῷἢ ἔσαν, 

ἄξιος, πείϑει με. ἡ ὑποδιαςολιὶ, ἄξιος ἐναγινώσκειν " ὥασσε "Ξ] ἃ ΕΟ ΧΟΤΡΥ 

μυνίω χέγοντου πὸ πώϑ «ροσῳδίω, ἔχε ἈῚ σὴν ὅρον" διὰ γχαὰρ «ἢ φὩρὸς ἀὺ- 

σοὺς ἀδεσῶομι σὸς φωναὶς, ἐΐρίωτω,. κὶ ἀυπὶ φροσῳδίαι. 

Περὲ 
-αἰτόιοιος,ιοὦυουΘςιἔὁἜὁὌιΨἔοὌὭἬἭἬἭΗ , ὃἷςς τ ΠΠὺ π᾿ απ Ο σ 

Μεαπμυίσηρια ἴῃ Τιοον ἤὶ Τῆτγαςῖς Αὐεε την. ΒΓΑΠΊΠΙ ΑΙ 8 ΠῚ ἴπ (σά. 489. ΒΙδΙΙοῖπες. 5, Ματεὶ ς- 
καταχρηστικῶς μὲν δέκα τροσῳδίφι Ὑ οξεῖα ᾿ Θάφεῖς ν. περιτπωμόνη ᾽ μκκρὰ ᾽ ὅρκα. 
χεῖκ., δασεῖα. Ψιλιγ. ἀπόστροφος, ἡ υἱφέν, νὰ ἡ ὑποδιαστολή " κυθίως δὲ, ἐτΊκ᾽, ὀξέϊ, 
δα, πα, περιστσω μένη ᾿ μακροὶ, ϑρκχέϊᾳ, δασέϊα,, ων ψιλή, ἡ γὰρ ἀπσόστροῷος .. ἵ ὑφὲν, 
"ὦ ἡ ὑποδίασζχτ , ὅκ ἐισὶ κυθήως Ὡροσῳδίκι, ολιὰ καταχρηστικῶς" ἐπειδὴ αἱ μὲν ὄπα 

συμπλεχόμεναι ὍΡρϑς εὐλτ λας ; χαρκατῆρκ σ]οιχείων ἐποτελῦσιν 7 ἐλλὰ μ ἀὐται ἐκ 

σζφιχείων γίνονται " τὸ γῆς ΔΛ διχιρέμενον ἑἰς δύο, ποιεῖ ὀξεῖαν Αἰ βαρεῖαν" το δὲ ζῖ- 
πα, (ἰεξς ἡτκ } κὶ ἐὐυ]} ὁμοίως διαιρέμενον ἐς δύφ,,. ποιεῖ ψιλὴν Εἰ δκεεῖαν " τὸ δε 
ϑῆτα κοπτόμενον ἐτς τρία γ) ποιεῖ πιρισπωμένζω, μακράν πε βξέχετ ες "ὃ ἄυται μές. 
"κι ἐπώνγω ὮΝ λέξεων τέϑενται" τὰ δὲ τάϑι ᾿ ἤγαν ἡ ἀπόςιοφος,, ὑφὲν ν ὋὋ ἡ ὑπρο: 
δικςολιὶ : Γ δαυάμεναι χαρακτῆρα στοιχείων ἀποτελέσμε, τυ Ε7] ἐνσι ωροσῳδίκι, 
Ε «πυρέως" διοὶ Φ πάτωϑεν. Ὁ χέξεων πίϑενται .... ὦ ἐφαὶ πίϑος », φωνῆς πετονϑήκε: 
σερεῦ ον, τι ὅνωμένκ νὸ ὃ διαχεχωριτ μένα, δικκράνοαν.. πόϑεν ἐΐριται πέϑος- Ε δικὶ τὸ ἐν 
ταὶς παϑητικκὶς λέξεσι ἐολε τ , Εἰ τὸτο ἐυ]ὲ δηλᾶν , ὅτι πέπονθε τι ἡ λέξις, τ 
ἐστιν ἐπόςσροφος. 8 σημέν 97 ἐκϑλήψεως Φωνΐίεν τος , Ἶ φωνηένἼων ,.. πόϑεν ὠνέμκοκι «πόα: 
φροφος; ἐξ «υτὴς τὰς ϑέσεως Ρ ἐπειδὴ ἐπὶ τὰ ἄνω ἀνέστραπτκι,, ᾿ς γέυει , ἢ ἐπὶ τὰ ἕτω 
βέυει .., πξ' τίϑετω ἡ ὠἐπύςφροφος; ἐν τὴ ἐκϑλέήψει τὸ ἑνὸς φώνήεντος τῷ ὠπεκϑλιβομέ-- 
»8 διοὶ τυ) καλλιφωνίαν ν ὁ ον ἅτε υτὸς ) ὅτ᾽ αυτός, ον τὶ ποίων φωνηέντων τίϑεται ἡ ἐπό-.- 
Ξροῴος , να ανπὶ πόσων : ἂν τὶ τεοσ ώρων τατωνὴ ᾿ φημ δή κντὶ β;ωχέων» ἀντὶ τῷ κα γ αντὶ 
τὸ εν αν τὶ τῷ 1. ἀντὶ τῇ ὁ σον κι ἐςι ὑφέν; σημεῖον συμαφείας ἐγ. δύο λέξεων συγ είς: 
μένον, ἡ πχρακειμέγων, πόϑεν ἐΐρηται ὑφέν: δι ἐκ τὴς ὕτῦ Ὡροϑέσεω: τῇ ἕν", ᾷ' ἐχ-- 
λι Ψέι τὸ ο 2) ὃ τροπῇ τῷ π᾿ εἰς φ'ν ὑφέν . πὸ πίϑετω ἡ ὑφέν ; ἐν τῶς σαυν ἐσεσι 
δΡ λέξεων, ὅτε δύο λέξεις ἐν τῷ ἅμα ὀφείλεσι ἈΕΎΕσΑαΙ γ δ ΟΥ ἰρχισσράτηγος, φιλόλογος... 

ρὼλ ἕω 
αἱ ἐςιν ὑωοδιψοολ : σημέίον διαςσεως γράμματος ἐμφιβαλλομένο περὶ τίυ) σύνταξιν, 
Φ (Ων ΑΧΩ͂Σ ὡς, Ἴγεν ὠπι;χει ὠτίον. εὐ; τὸ ἐστιν ὑσοδιαστολὴ τίϑεται, ὅνᾳ μιὰ σχαμ-- 
πϑῇ νῷ τὸ ἐς σὸ »γ» ἃ γοϑ ὅτι νς ἐδσιν, ὅτως (ὶ τὸ, ἐς, Ναξιος, ἀπο τὴς νήση 
άξε, Ε Ο' ἔλως τί ἐστιν ὑποδιαφολή : διάςασις λέξεων τερῆ' πὶ ἐχηύδα ἀμφιβαλλομέ-" 
γῶν δι}. ἔξ», ἄξιος, ἐκ εἶπ τῆς Ναξε γύσα, αλλὰ ἄξιος. ( ος ὑποδιαςολὴς Πρηυπι . 
φυοὰ ψεῖεῖςς., ΙΟηΥΠΙ, ΤΏτγαςῖς. τειηροῖς, ὅς ἴοπρε 8ηῖε ῬοΓρΡΉΥΓΙΪ ἀταῖετῃ ». υἱαγραῆὲ ρὰ- 
ἰεῖ) δὰ ἴςργδῃ δ ὅς ἀΠτιπραεπ ας Οπληε5 ἐ48 γοςε5 4υ σοπἴωαϊ ἃς. σοπηηλ]ςεγὶ Ροζογδῃζ 5 
Π098 ἴῃ ,Ῥϑαςῖδ δά ποᾶυ πὶ ΓεεΙ πα τη 15 5 αὐ ἷπ. ὁ.) τέ) ὅν τι, πῇ) Τεν ἃς. ἢς ςοπξωιπάαπτυγ αὐ ΠῈ 
τε ἢ ὅτι γ) τότε ϑις. 51. ὅς τάν ὑφὲν Ρτοτία9 (Ἐπ 8 ..}) πόϑεν ὠνό μασιν ὑποδιαςολίῇ ᾽, 

πὸ τῷ υποδιαστέλλειν ᾿ ς διαχωρίζειν τος λέξεις χπ'᾿ ἰή λων " τῦυ Ὦ το τρόϑετιν' 
ἔχε, Φ ἐκ ἀλλ, δια πο κάτωθεν τῷ γρόμιματος τίϑε σϑώ; υφ᾽ δ πἴϑεέτω. πὶ δικφέ- 
"Ξ ἡ ὑποδιαςολὶ τὴς ὑφέν; διχφέρει κπτο τῦτο " ὅπ ἡ μὲν ὑποδιχστολη διχιρέι τὰ ὃω» 

χξντα ἡγῶσϑαι᾽ ἡ δὲ ὑφὲν συρκώτει τὰ δοκῦντα δικιρεσϑκι, 



δ τ βολς, το 
Περὶ σῦγων. 

Ἴόγοι μοὶ ὅν ἐισὶ πρεῖς͵, οδύς., βαρὺς, περιαπώμενος. πῆς Ὡροσῳδίας ιἱπο- 
διαιρέσεις ἐϊισὶ σέοσαρες « πάλιν ἕκαςον ἠὲ σεοσοίρων ὑποδιαιρέπω " ὁι μεν «ὁ- 

γοι ἃ πὶ πάϑη, εἰς σρία" απὸ Ἢ πνέυμασὰ ἃ δι χρόνοι. εἰς δύο, «ὄνος ὃν ἐςὶν 

ἐσίσασις, ἢ ἄνεσις , ὃ μεσότης συλαβὼν ἐνφωνίαν ἔχυσα. πὸ μεὺ ὄν ἐπίσα- 

σις ἐπσέδη καὶ οὐ πὸ ὁρισμῷ διὰ σίῳ ὁξᾶαν" σὸ Ὁ ἄνεσις διὰ ἃ βαρᾶαν" σὸ ὃ 

μεσόχης διὰ σίω περιασωμέγίω. 
Καὶ ἔσα πάλιν κἡ με ὀξᾶκ γ, ποιότης συλαβῆς πσεσωμένον ἔχασα φϑόγγον" 

βαρᾶα Ὦ, ποιότης συλαβῆς, ὑφειμένον ἔχασα φϑῦγγον. περλασωμέγη δέ ἐς: 

ποιέχης συλαβῆς σιωωημμένον , ἢ κοχλασμένγον . ἔχϑσα φϑόγγον, ἔιπε Ὗ συ- 
γημμένγον , σὸν μετέχοντες ζὶ οξείας χαὶ βαρείας" “κεκλασμένον Ὁ 49 πὸν ἐπὸ αᾷ 

οὁξέως ἐπὶ πὸ βαρὺ ῥέπονφω. ἔσαν ὅν ἐπὲ ΟἿ δ πριῶν σόνων . αὖ μω ποιόχης 
συλαβὴῆς » ἀναὶ γένος, αὶ Ὗ λοιποὶ, ἐναὶ Φφορων ἐδίων, ἀρκᾶν με φησιν 
ο ᾿Αρμσποτέχης καὶ μίαν Φ,αφορὰν, σίω αὖ ὀφισαῷ μόνῳ ἀρμόέζαοσαν 5, διον σὲ 

φημι} ἐαὴ ἐΐπῃ αἰς, ἄνϑρωπος ἐσπι ζῶον, νὰ κΚ)ὶ ἐπιστήμης δεκακον, οεἰρκέγε 
τως ὡρίσατο. διὸ «αἱ ; ὅπ ἡ Φ,ῳφορὰ οἷὐτη ασὃ. νὰ κ᾽ ἐπισαήμης δεκτικὸν, 
ἐνὶ μόγῳ οἑρμόζει αὸ ἐνδρωπῳ" ὁ ὃ ᾿Κοιναλισνος ᾿Αρμσχοίδην ἐν πῷ περὶ μὲ- 

σικῆς φρῶτῷ γ), δύο ἐξιναάώ φησιν ἐΐδη αὖς πίσεως, ἄνεσίν σε κ; ἐπίσισιν. καὶ 
ἄνεσιν μὲν ἐιγαι χέγει, ἡγίκα ἂν ὑπὸ ὀξυπέρε αὐπὸ (1) ἐπὶ βαρύπερον ἡ φωνὴ 

χωρῇ" ἐπίσασιγ ὅ,) ὅταν ἐκ βαρυτέρα μεποιβωΐνῃ Ὡρὸς οξύσχερον, ἐκ δὴ σόσων 
πὶ γινομενα; ασὸ μὲν βαρύτονον, σὺ Ὁ οξυσονον προσαγορένομεν. γίνετω δ᾽ 
αὶ μὲν βαρύτη! κάτωθεν ἐπιφερομένε (2) σπῷ πνέυματος" καὶ δ᾽ ὀξύτης ἐπι- 
πολῆς τροϊεμέγα, ὡς ὅ, Μουσικοί φασι « 

Τὰ σξεαν ὅν φησι αἰϑεσθαι ἐπὶ τρρῶν συλαβῶν, ἐπὶ αἷς σεχώταίας, ἐπὶ 

αὖς παραπελέυπῃ 7). κ᾿ ἐπὶ σἧς πρὸ δύο συλαβῶν " κ᾽ ὅταν μὲν αἰϑετὼ ἐπὶ 
σέλϑσι, αόπε λέγομεν ὀξύγεσϑαι τίὼω λέξιν" ὅσαν ἢ ἐπὶ πρὸ μιᾶς συλαβῆς σῷ 

«ἔλές , παροξύτονον ἅμα λέγομεν τίῳ λέξιν χρὶ βαρύσονον. κ᾿ παροξύτονον 

μωὐ, ὅψ ἐπὶ αἷς ταβαληγάσηΣ αἰϑετὼ καὶ οἕεια" βαρύτονον ὃ, ὅψῃι ἐπὶ σέλες 
φίϑδετω, ἡὶ βαρᾶα. ὥσπερ ὃ ὀξύπονον λέγομεν , ασὃ ἐπὶ σέλες ἔχον ἃ οξᾶαν 

ὥὅσω κὶ βαρύτονον πὸ ἐπὶ σέλος ἔχον τω βδάρεαν εν γὰρ μΩἹ σίω ὀξᾶαν ὃ 

πρὸ πὸ σέλας αιϑεμένίω,, ἐτίϑετο βαρεα, διον σὺ Δίας. καλῶσαι κὶ παροξύ- 
ΤΟνΟν Κ5 βαρύχσονον " παροξύτογον μεν, διόσι πρὸ μιὰς συλλαβῆς αὖ σέλϑς 

σίϑεται ἡ ὁξᾶακ" βαρύτονον Ὁ, διότι επὶ πσέχες χίϑεχω καὶ βαρᾶα. εἰ ὃ 
πρὸ δύο συλαβῶν σῷ πέλες σεδὴ κἰ οξᾶσ γ) «ὅτε ἡ λεΐζις χείγεται ᾧ προπαρο-" 

ξυτχονος, ᾧ βαρύτονος παραπέλόυτος. προπαροξύχονος μὲν») διῦτι επὶ ἃ προ- 

“παραληγόσης ἐδέξατο πὸν “ὄνον “ παραπέλφπος  βαρύχογνος, διότι αὶ μόγον 
εἰς σίω σελόνσπαίαν συλαβὴν εἰχέϑη ἡ βαρεῖα, ἐἀλὸ κ᾽ εἰς σίὠ παραπεχφπαίαν, 

ὅνον Θὲδδωρὸς. εἐ μόγον γοὸρ εἰγταύϑδα σὃ ρος ἔσχε σιὼ βαρᾶαν͵, αἀλαὰ κὶ πὸ 
δὼ, αἷς προϊόγπες διδάξομεν . διὰ αὖτο ᾧὶ ἡ τοιαύτη χεξις βαρύπονος παρά-- 

τέλδῦπος ε᾽καλέτο, ὡς εἰσὶ ὃ παραληγόσης κειμένης ἃ βαρείας. ὅσοι μεὶν οὖν 
εἶσιν ὅι πρεῖς αἷς ὀξείας πόποι. 

Α᾽σος- 

᾿ἀψειααμταιμσηνα ας στ πτατο αν παπας τασανστπασσοτ πἘΠ π΄’ ΤΠ ὄὕ.ρ τ ἅῦ- τ σσοὌΠΠζἐζ πππσέἘέ|χ͵ρο τ β.----΄ὖᾧὮᾧἷἰὄ.......................--.. ς-.. 

(1) Ἰόπε. Ἑοτίς τίν. 
(5) Ἐξ φερομένε, ἴπ οα, ἔυρτα ἐπὶ (υρετίς ἡριυπ οἴ οἶνα) υὐ ἰμάἀάσειυτ γβιῖ8η5. 1 ἐν 

ΕῚ αφεροριένης - 
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᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν ας δῷ τί μὴ ἔστι «σις «ρὸ πριῶν συλλαβῶν. χέγομεν" 
οὖν πρῶσὸν ὅτι ἐδυύνασόν ἐςιν ἐχσαϑῆναι πίω φωνίω πέρα αἢ ποιούηι μέφρε, 

ἤτοι «ρὸ. πριῶὼν συλαβῶν οζυνθῆνω" ἔπεπα ἐδὲ λέξις Ἑλληνικὴ, ϑεμακικῆ 

ὠπλῆ, Ὡρωπτότυπος, ὑπερβαίνῳ ποτὲ τὴν τρισυλαβίαν. ᾧ Ἑλληνικὴ με ἐΐρυησαω;, 
φχ' «ὦ Ἑ βραϊκὰ , οἷον Ἰωάννης (1}" ϑεματικὸὰ ὃ» Φά᾽ σὲ ἐφίχησα" ἀπλῆ 
ἢν» φῶ" τ Μενέλαθ', Θεόδωρος" πρωπότυποι ἢ) Φῴ' αὐ Γεώργιθ'" ἀπὸ γὰρ. 
πσὸ γεωργῷ παραΐγεται. μηδέποτε γῶν σετρασυλάβι λέξεως ἑυρισκομένης φσοιοαυ- 

πηςν, πῶς ἔμελλε γενέσδωι αίσις Ὡρὸ χριῶν συλλαβῶν; 
Ζητᾶτωι ἢ ᾧ αὖτο, Φῶ' αἱ μακρᾶς ὅσης ἐπὶ σέλες, ἰὶ δύνασαι παροξυνθῆναε:. 

λέξις; δ καὶ μακρὰ φόρτσεα σαάΐξιν ἔχει ᾧ βάρος, ὁ. γώρτοι πῆς μακρὰς φϑόγ- 

γ΄: δυσκίγηπός σίς ἐσαν" ὁ ἢ «τῆς βραχείας) ἐυςαλής" ὥσπερ ὃν οἱ πὲφορς 
πα ἐν σοῖς ποσὶ περικείμενοι, καὶ δύγανπαι σαϑῆναι εἰς δρόμον" εἰ ὃ ἐπὶ: αὖ 
ὠμὰ βασαίζεσί «ἰἪέ δύνανται τρέχειν" ὅτω ᾧ ἡ φωνὴ ὶ δύνατο σεϑῆναι ἐπὶ 

πολυ, τῆς μακρος κειμέγης ἐπὶ σέλας" ἐἰ ὃ εὐ ἀἄλῃ συλλαβὴ κᾳῃσπαι., «όσε 
«ροπσαροξυγεται. 

Ἢ περισπωμένη τόπος ἔχει δύο, περιαπώμενον ᾧ «Ὡροπεριαπώμενγον. δυο «ὁ- 

τους φησὶν εἶναι τῆς περιαπωμένης ζυητγτέον ἢ Φάθ' «ἰ μὴ κ᾿ ἀυτῆς πτρεᾶς εἶσι 
"ὅποι, ὥσπερ ᾧ τῆς οξείας. ἔστιν ἂν ἐϊπᾶν, ὅτι φῴσε χάριν. ἡὶ δύναται καὶ πε- 

ρισπωμέγῃ Ὡρὸ δύο συλλαβῶν σεϑῆνω, ἐπειδὴ ἐπὸ κράσεως ἐστιν ὀξείας 

βαρείας. ἡ γἂν ὁξᾶα καὶ ἡ βαρᾶα συνελθόσαγ ἐπεσέλεσε σία περμαπωμενίω (2): 
ἐπεὶ ὧν ἐχ ἐυρίσκεται καὶ ὀξεῖα Ὡρὸ πριῶν͵, αὐαῃ χάριν ἐδὲ ἀυπι ὡρὸ δυο" 
οἷον Γεώργιος, ἐι καϑ᾽ ὑπόϑεσιν ἐπτίϑετο εἰς σὸ ὡρ περισπωμέν, ἔμφασις, ἂν 

ἦν, ὅσι κ' «ρὸ πσριῶν συλαβῶν τίϑεται καὶ ὀξᾶκ. εἰ γὰρ ἃ μὴ πᾶσα λέξις 
ἐχῦσα σὴν περιασπωμένίω,͵ ἀπὸ κρώσεως ἐςιν. ελ᾽ ὃν αὐπὶ καὶ περιαπω μέν θ 
δυναμιν ἔχει ὁξείχς κ'ὶ βαρείας " ὥσσε εἰ ἐσίϑετο αρὸ ἃύο, δυνάμει πάλιν 
ἡυρίσκεπο ἡ οξεῖα Ὡρὸ πριῶν. 

Ἰστέον ὃ ὅαι σύνϑετον λέγει σὴν περιασωμέγίω. ἐπειδὴ (3:)) ὁ συλλαβὴ; 

ἔχασα πίω περιωσωμένίω, πολλάκις διάλυσιν πάσχα" οἷον πυλῶνγ πυλάων, 

Ἕρμῆς, Ἑρμέης, Θαλῆς, Θαλέης. : 

Κώχαε ὃ λίγει. ὡρῶτον μὲν ὅτι ἈΠ αὗτον δ' λόγον ὑφείλα ἡ οξᾶκ ὃ᾽ ἃ 

βαρεῖαν σύνϑετος ὙΠ αᾷτὸ καλᾶσδθω, ἐπαδι πολλοίκις κ' ἴσων ἐν συλαβαῖς 

σῶν γίνεται διαίρεσις " οἷον ᾿Ατρεδε,, ᾿Ασρεδεω,, Πηλείδης, Πηλεῖ δης» 

χερί" 

1} ἢη (οά. ἼΩο: : 400 ςοπιρεπά!ϊο τερταίςηταια νοὸχ ᾿ωαν»ης. : 
ἐν Ὁεονείυ8 ΟΠ ατοθοίοας ἴπ τγδέξατι ἱπεάϊιο περὶ προσωδιῶν : δεὶ δὲ γι σειν ὅτι ὃ: 

ὀξείᾳ, ν» ὺ βαρέϊα, εἰς «περίσπωμένξω συμέρονται» ὁ ἐον ᾿ευγενέος ἐνγενβε, τίς ταὶς " 

ἐπ τὸ ἐναντίᾳ δὲ ἡ βχρέϊο; ὦ ἡ ὀξεῖς εἰς ὀξεῦαν συμαμρῶντκι γ), εν μὴ τὸ τον ικον κι 
λυσῇ παράγγελμα ν᾽ ᾧδε πως ἈΠ λέξιν ὑποτιϑέμενον ) διον ζωὸς ζῶως 9 ἑσπαὼς ἐστως -- 
κιοσηἷς κιοσ ὅς" πρόσκειται ἢ εἰ μῇ τινπον κωλύσει παράγγελμα . διὰ τὸ ἐδολφ' δεος 

ἐϑθελφιδᾶς, ϑυγατριδεος ϑυγατρι δὲς" ταῦτα “γὴρ δὲ ἕτερον λόγον “εριεσπάσϑην τὸν λέ-- 
γοντα, ὅτι τα ἐις ἐς ὀγόματα , “πλὶ μὲν ὄντα » περισπῶγται, βῆ- » τλβς, νἕς, πλίω) 
τὰ σὲς ὦ ὁ ὀδές, 5 εν δὲ βαξύνονται δ ον εὐνεεν, ἐύωλδτ, ἐςέον δὲ ᾽ δτι ἡ ἘΠ Ὲ μ 

ἀν δυο βαρ αι εἰς οξεῖαν βαρέταν σαηέ: ξχοντδι 5 δον Δημοσϑενέος ΠΣ ᾿ τεΐ- 
χια τείχη, »ὴ βίλεα βέλη. τοὶ γαρ χάλκεος Φ χρύσεος, γινόμενα. χαλπξς (ὃ κι χρυσίς ᾿ 
ἑτέρῳ λόγῳ περιττοῦντκι,, δ (ον τῷ λέγοντι, ΠΜ εἰς ὃς ὁπλῶν, ὡς το ὥλακας, σι μξε, 
ἀδελφιδῆς, ϑυγατριδᾶς, σίύνϑετα ὄντα ΒΝ , σύννες, εὐπλες, εν δες ἕν; τὸ χαλ- 
κῆς ᾿ εἰδεδεῖ «τολὰ εἰσι, ἃ εὐλήγως περήσπῶντα,, Ἐδάσπι ἤπο δὐέτοτῖς ποηλίπς ἰὲξπ-- 
ΤῸ ἰπ ΦΌΒΟΙ 5 ἱπεάιτῖς δά ΤΙ ἱοηγί, 0]. γ. νετί, (οάἥ. 489. 

(3) ας υἱᾳυε δὰ διτίσυϊυ αι ΓΒ ἐ4εητεπι, ἴπτο δὰ γεγδασι ἀείοτ' ρῆς δολία. ΟΠ του 
Ῥο ίςυ" ἴῃ ἴχο ἱποβῖτο ἀς ριοίραϊβ 116 6}10 ἐς 



ΒΙΑΤΆΑΆΣΙΒ ἃ. ἐ Στ 

χρίζω 1 χρυηϊζω" δέυπερον ἢ, ὅσι καὶ πᾶσα συλλαβὴ ἔχυσα περιασωμένίω; 
διάλυσιν πάχει. ἐδὲ γὰρ σὸ(1) καιρῶ κ' τὸ πλῶ, διάλυσιν ἃ πάσχει. ἔςιν 
ὃν εἰπεῖν, ὅᾳῳ ὄχο' αὅτο ἡ περιασωμένη, σύνϑετος λέγεσαι, ἐπειδὴ ἐκ δύο χό- 

γὼν σύγκειται, ἐξ οξείας ᾧ βαρείας " ἢ διόαι ἐεὶ ἐπάνω φύσα μακρῶς αἰδὲε- 
σαι, ἥσις σύνϑετος χρόγΘ' λέγεται. πῶσα γὰρ Μακρο φύσει, εἰναὶ δύο χρό 

γων παραλαμβάνεται. ὅϑεν ᾧ στὸ χέων φρίχρονον χέγσομων, τω βραχεῖαν εἶνε 
αὶ αἢ ἑγὸς χρόνε παραλαμβάνονσες, ᾧ αἰὼ μακρὰν ἀντὶ δύο. 

Ζηστέον ἢ φᾷ «ί μὴ ἃ ἐπὶ βραχείας ἀϑεται ἡ περιαπωμένη ; ῥηπέον ὃν 

ὅσι ἐκ δύο σόγων κι περιαπωμένη σύγκειται. πῶς ὃν καὶ βραχᾶασ ἀσϑενὴς ὅσα, 
ἤνεγκε» ἄν σίω Δ δύο πόνων δύναμιν; 

ΓΙροσῆκον δὲ ἐςι ᾧ σῶσο ζητῆσαι, πῶς μακρὰ με «Ὡρὸ μακρᾶς ὶ περλατᾶς 

σαι, μακρὰ ἢ «ρὸ βραχείας περλαπάπται; ἔτιν ὃν εἰπᾶν ὁτι ὥσπερ ἂν τις ἐφ᾽ 
᾿ὁμαλδ πεδία σσαϑες, χοαὶ ασὸ αὐξον πείνας, καὶ ἐυϑᾶαν ᾧἃ ἰσύπησα «ὃ βέλος 
᾿ἐφίησιν" ἐὰν Ὁ οπὸ ἀνωμάλε ἃ ὑξυηλξ μέλῃ ἃ δϊςὸν ἀἐφίένω ἐπὶ σὲ χϑας 
μαλώτασι , περμκεκλασμένίω ῷ τίω «ὧσιν ποιῖσωι, ᾧ οἷον ὁρῶσαν ἐπὶ «ὃ κά- 
φαναὲς" ὅσω ᾧ ὅπε μεὴὶ ἀπὸ μακρᾶς μακρὰ συλαβιὴ Φια δέχηται ἐν ὁμαλοτάτῳ 
ὅσης σῆς φωνῆς, ᾧ ἡ «(σις σαυτης κατ᾿ ευϑέαν γίγνεται « ἐὰν Ὦ ΔΩ͂Ι μακρὸν 
βραχέα ἕπητωι συλαβηῆὴς ἀνωμάλε «ἃ φωνῆς ἑυρισκομένης., ᾧ οἷον ἐπὶ πὸ σὰ 
πειγοόσερον γευδσηςγ καὶ ὁ σίυπης φϑόγγ Θ' περικεχλασμέν Θ' ἐυρίσκεται. 
Ἡ γὰρ βαρεῖα συλαάβικὸς (2) τόν Θ’ ἐςὶ, αὐσέςιν, εἰς τὴν συλαβὴν, σἰὼ μὴ 

ἔχεσαν ἃ κύριον πόνον γ) ἐπιτίϑεται. ἐξηγώμενθΘ'͵, ὥσπερ  «Ὡροσῳδιὼν ἃ 
λόγον ποιόμενος,) ὄχ αἰ ἐχέγετο παρὸ τοῖς ερχαίοις συλαβικὸς σὔγος καὶ βα- 

ρᾶα.), φησὶν ὅτι ἐπὶ πάσης συλαβῆς τῆς μὴ ἐχόσης σὴν οὁξεαν., ἐαίϑετο. ἣν 
γὰρ κανωῶν ὦ λέγων) ὅπι πᾶσα συλλαβὴ, χωρὶς τῆς συλλαβὴς πῆς ἐχόση: ἃ 

κύριον «ὄνον 5» πὴν βαρεῖαν ἐπιδέχεται, οἷον Θεέοδωρὸς, αὐ δὲ, ὦ σὸ δὼ, ᾧ 

σὺ ρος.) βαρεῖαν ἐδέχοντο" “ὃ γὰρ ο δ᾽ κύριον σόγον εἶχε. κύριος Ὁ αὐνῷ 
καλᾶπχαι, καὶ ὁξᾶα, ὅαι. ἐκείνη καείνει (3) σὴν φωνήν. ᾧζ πόϑεν δῆλον; ὅαι πά- 
σαι ὧἂι ἄλω συλαβαὶ, αἱ μὴ ἔχεσω δ᾽ κύριον πόνον γ ἄγεσιν ἔχοσιν . εἶπα 
σίρ ἀιαίαν ἐποδιδὲς, δι᾿ ἣν αὶ αἰϑετω γυῶ ἐπὶ πάσης ἃ συλαβῆς καὶ βαρᾶα, 
φησὶν.) ἵγα μὴ καπιχαράοσωνγτας πὸ βιβλία, αϑαὸ νυ ὁ γίγεται. ἐπιλαμβο- 
γογτάι Ὁ πολοὶ πὸ Τεχγικθ.» ᾧ φασὶν, ὅτι ἐκ ἐύλογον δοκᾶ λέγειν. Ἀ 
γὰρ πὦτον ὃἃ' λύγον», ᾧ ὁ ἐἑυρὼν ἐσφαλμένον βιβλέον,, ἐκ ὀφείλει σῷσο διορ- 

δέσϑαι, κ᾽ ξέαν πὸ κακῶς γραφένησπ γ) ἐλ ἐᾷν ἀδιόρϑωσον,, ἵγα μὴ « βι- 
βλί. 

6 
ἘΠΕ) [μεξε κερῶγυτ ἀρυὰ Θεοτείαπι ΟΠατοδοίςμπι) : ἐδ γὰρ τὸ κερῶ) (ὃ τιλῶ , καὶ βα- 
γῶ, κα πάσχεσι διάλυσιν. 

(2) δῖς δεῇο! 18 ἱπεάϊτα ἴη οηγ, ΤΉτας, ῖο]. 2. τοῦ, (οά. 489. πύσοι τόνοι; κατα χρησ'- 
τικῶς τρέίς; ἜΤ βαγέϊα » τοεριστοω μένη. κυρίως δὲ δύο; ἡ ὀξέϊα Ὁ ἡ τσερισ' πω μιἐγὴ» 

ἡ γα βαρέϊα συλλαβικος τόνος ἐστὶ; ἃ ν κύριος, δια τῦτο ἐδὲ τόπον ἐδίον ἔχει, τατέ- 
στιν, εἰς τίν) μὴ ἔχυσαν τὸν κύριον τότσῦν ἐτέϑετο " ἀλλ᾽ ἕνα ΓΝ καχχαγοτώνται τα 
βιβλία ᾽ τῶτο γὉν ἐ γίνεῖκι Ἀὐ τς ἐν εν το Δ ΤῊ ἃ ἰσὰ καταχριστικῶς τρεῖς τόνρε; Ἁ διότι 

χολ πρεὶς τόποι εἰσὶ ὟωΜ τεινόντων ἑανυτες προς δρόμον" εἰ γῆς ὀρθός τις τρέχει, 
μιμέτω τὴν ὀξεῖ κν' εἰ δὲ συγκεκυφως ᾽ μιμεῖται τὴν βαρεῖαν" ἐι δὲ ἡγιοχευτικὲς » 

μιμειἼκαι, τὴν ἀΈκ μι Ὁ ἄλλως, ἐπειδι ὃ ἡ χαϑ' ἡμὰς κίνησις ἐξαχῶς υγ6- 

γτὺλ 9 ἄνω, κάτω, δεξιὰ ᾿ ἐρμσπεξοὶν Ὡρέσω; ὀπίσω. ΩΝ τυ) μϑ ἄγω πιγησιν ἢ οϑξει οἱ 

μεμα παι" πἰυ) δὲ κω ν ἥ θαρεῆκ' τὴν δε δεξιὰ, ἰρας “ρὲ » Ὡρυσω ) ὀπίσω μιμέϊται ἡ 
“ὐἰξισπωμένε. δικὶ τί λέγον] 76γοι; διότι Ὡρὸς ἀυτὰφ τείγομεν τος φωγος 2 σὴ, δ᾽ξυτέ- 
Ρ45 ποι μεν, 

(3) ἱεξςε τεΐγει γ Υεὶ] ἐπτείγει, 



12 Ὦ ΑΙ ΞΕ Κὶ ΒΙΑ͂Σ 

βδλίον ἀκαλές σὲ ὄρῷτο, καὶ σινα τρῦπον ἐμυ κότος ξεσμάτων ἐπιφερομένων. 
(1) «31ἐν ἐστιν εἰπεῖν ; ὅσι ὥασερ, ὁμολογόμεένως ὄγχος αἢ ἡ μακρὰ, ξ κα 
“)» ὃ σίϑεται ἐπάνω αυσῶν σὺ σημᾶον “ὃἷ μακρᾶς » ὅτε μὴν ἐπάνω αὖ ε ὃ 
σῷ ὁ, «ἢ σημεῖον σῆς βραχεία:" ζ χωρὶς γὰρ σημείων 5 ὡμολύγηται, ὅτι μα- 
Τη εἰσι “ὸ ἢ κ᾿ σα ὦ" ὡσαάυσως ἢ βραχέα σὸ ε ᾧ οὐ ο᾽ φίϑεμεν ἢ χαύπκ 

ἐπὶ δῥααΉχ διχρόνων" ἐπὶ μωὴὲ σῷ ἰσχυροσοιτσος, σὺ σήμεον τῆς μακρᾶς" ἐπὶ ὃ 

- 
σὰ οχυρώσασος , σὸ σημᾶον «αὖ βραχείας" διόαι ἀδηλόν ἐσαι χωρὶς ὶ ϑέσεως 
οἶδ. σημείων, ἐΐπε μακρόν ἐστιν, ἐΐχε βραχυ αὐ υ" ὅσω ᾧ ὁμολογομέγου ὄν- 
σ΄, ὅπ πᾶσα συλλαβὴ ἄνεσιν ἔχε, ᾧ βαρᾶαν ἐπιδέχεται, χωρὶς ἦ συλας 
βῆ: ἃ ἐπιδεχομένης δ᾽ κύριον αόνον, παρεῖται αὥπο, αὐ ἐπάνω κασϑαι, φησὶν 

σίω βαρᾶαν ΟΥἧῥδ χοιπῶν συλαβῶν, ἄρ᾽ ὅν, φησὶνγ ἐκλεί εἰ πανσελῶς ἡ βα- 

ρει; αλλ ἐκ ἔσται, φησὶ, απο" οἰλ᾽ ἐΐς πὸν «ὅπον «ὦ ὀξείας ἃ σελευπσοᾶον 

ἐν σῇ συνεπείᾳ «ἰϑεται." δὲ γαρ᾽ πὗσο προσϑῆναι. ἵν᾿ ὅχτως ἀναγιγωσκωμεν" 
«οἰλ᾿ εἰς ἃ σόπον «ἣ ὀξείας δ σελευσχαῖον εὐ «ῇ συνεπεία «ἰϑεσὼ " ἐπειδὴ σπρεῖς 

εἰσι «ὅποι «ἡ ὀξείας, ὁ ἐπὲ ἃ χηγόσης (2), ὃς φελευταῖος καλεῖσω᾽". ὁ ἐπὶ 
ἡ παραληγόσης ») ὃν παραπέλοτον καλῦσι , Ὁ) ὁ ἐπὶ «ὃ προπαραληγόσης » ὃν 
καλῦσι φροπαραπέλευσον. ἐχ «ἁπλῶς σίϑετω καὶ βαρέα εἰς ἃ «πον ἃ οξεας. 

εἰλλ᾿ εἰς ἐκᾶνον μόνον, δ᾽ τὶ τῆς χηγέσης ἑυρισκόμενγον. ᾧ πακῦσα ὅταν ὁ δὲ 

ἡ ἔγνοια ἀναπαύηται, εἰλ,. ἔςι συνέπεια, ἤτοι «Π σἰὼ ὀξύσονον λέξιν ἑυρίσ- 

κεσὼ ἡ ἑσέρα λέξις" οἷον 5 ὡς ἐπὶ παραδείγμαπ., ἐὰν ἐΐπῃς γ ὁ δᾶνα κα' 

λὸς ἄνδρωπος, ἰδὲ ἐις αὐ λος ἐσέδυν ιἱ βαρᾶα, ὅτι μΩ αὐ καλὸς, ἐῤῥήϑη πὸ 
ἄνδρωπος, ἐν Ὁ ἐἶσῃς, ὅτος ἀἄνδρωπος χαλθς»γ. εἰς αὐ λοι πεσεῖται ἡ ὀξεῖα 5 

ὅτι ἐκ ἔσαι συνέπεια, ἤγεν ἐχ ἐυρίσκετωι ΜΑΙ σὸ καλὸς ἑσέρα κλίσις. (3) συ- 
γέπας γάρ ἐςινγ» καὶ συναρμογὴ ὅ᾽ λέξεων ᾧ συνεκφωνησις. ἐκ ἔστιν ὅν ἐγ συ- 
γεπείᾳ,, σὸγ ὁ δένα ἄνθρωπος καλὸς, ὅσι ἐπὶ σέλες ἐυρέϑη. ἐσσέον δὲ ὅτι 
ἐδ: συνέπεια σὸ ὅλον λέγεται ἔπος, ὄχε' σὸ ἐκολεϑίαν τπιγοὶ ᾧὶ αἰξιν ἔχειν.» καὶ 
μέτρον" χέγεται δὲ ᾧ καταχρηστικῶς συνέπειοι γ) ὅσμν μεπὶ λέξεις αιγοὶς ἐυ- 
βρίσκεται κὶ ἑσπέρα λέξις, 

Ζηπήσειε δ᾽ ἄν ας Φῴ᾽ «( μὴ ἐπὶ σέλος τῆς οξυτόνε χέξεω: ἑυρισκομένη 
πίϑετος ἡ βαράανγ ἔστιν ὅν εἰπᾶν ὅαι καὶ σαιγμιὴ ἢ ἀνάπαυσις «ὃ φωνῆς ἐκ 

ἐᾷ βαρᾶαν πεδέιναι, ἀλλὰ κρασαικωτέροαν, ἵν᾽ ὅτως ἐΐπω, τὴν λέξιν ἐπεργα- 

ζομένη, οξυγεσθαι «ἰυτίω βιάξεποαι" ὁ γὰρ ἔςιν ἑσπέρα χέξις ἐπαγομένη., ἵνα 
συγχαλύ.ν δ ἦχον ἃ οξείας. δι αὔτο ᾧ οξυνετω, σασὸ καλὸς, ἐπὶ σεέλὲς ἢ 
ἑυρισκόμενον, ἐΐσε μιὴ ὑπΊ τινΘ’ ἐπιπροσϑῦντος εἰργόμενον, ἀλλ᾽ οἷον ἐλίυ- 
ϑερῦν πὸ τυγχάνον ᾧ ἄνετον. 

Δᾷ ὃ γινώσκειν ὅτί ἐυρίσκετωι κ' σιωεπείας ὄσηςγ λέξις οξύτονος μιὴ ἐπι- 
δεχομένη βαρᾶαν., ἐλλὰ φυλάτπσεσα ᾧ ὅτως τίω οξᾶοαν" διον, καλός ἐς!» ἄνα 

θρωπθ'" τίν᾽ χάριν.) ὅτι ἐγκλίγετα,, ἢ μεπιτίϑεται ὶ ὀξᾶκ͵, τοπέστιν 

ἐπὶ πὸ καλός. περὶ ὃ ἐγκλίσεως, ᾧ ἐγκλιαικδ, συν δὲρ φῳλάβωμεν ἐξοδικώ - 
{Ὲ - 

(1. ἴη (σά, ἐπιφερόμενον. 
(1) δίς επιεπάανὶ ρίῸ πσαραληγέσῃς) 4φυοᾶ ἴῃ (οά. 
3 Ἑοτις ἕξις; οὐ {ωρτα, ὅς ἱπἴτἃ,) λέγετομ συμεπεια, ὅταν ΙΔ λέξεις τιγεὶς μοφίσκεται 

ὸ ἑτέρα λέξις ᾿ ϑ.Πο "1 Ἰῃεά τᾶ ἴῃ Ῥίοηγ ΤὨταςεπὶ ἴοἱ, 2. γε Οοά, 489, Τῇ ἔςι συγές- 
πεῖς; ἡ φύμφρασις χοὶ ἡ ειγκκολύϑησις ξὶ λέγε. 



Ὦ ΤΑῚ ἘΞ ΚΓ ΤΑΒΙ Αὦ αας 

πτερὸν ὕστερον, ἐν πἢ περὶ ἐγτωνυμιῶν διδιασκακίᾳ γενόμενοι, ἔδει ἂν ἃ, δὲ 

δάσκοναμ εἰπεῖν περὶ ωὡροσῳδίας ὅπως αλλ εἰς σὸν φπον. τῆς οξείας δ σελευς 

σαὶλον εὐ πῇ συνεπείᾳ αἰϑεταξ γ εἰ μή πὰ ἐγκλιαϊχὴ «χέξις ἐπάγηπσαι,. 

ΠΕΡῚ ΜΕΝ ΤΗ͂Σ ΜΑΚΡΑ͂Σ ΚΑΙ ΤΗ͂Σ ΒΡΑΧΕΙΑΣ, ΟΥ̓Κ ἜΣΤΕ 

ΝΥΝ ΠΟΛΛΗΣ ΧΡΕΊΑ. (1). 
Πληρωσας ἃ περὶ ᾧ πόγων λόγον ») περὶ 5 χρόνων διδαΐσκει, ταὶ φησίν" 

ἐκ ἔστι νῦν. πολλὴ χρεία περὶ “δ οὐδ ἀπᾶν, χρεία μὲν γάρ ἐστι ᾧ πε- 
Θὲ. δ ἀυσῶν. ἐιπεῖν" ἀχκὰ γῦν, φησὶν, ἐκ ἔστι καμρός. χέξεττ ὃ .. ὅσε 

περὴ Τ2}) βραχέων φωνηέντων ἃ ἧδ μακρῶν ἐρᾶμεν" ἀλοι ἢ σίω ἑρμηνείαν 
ποι» μιὴ φροσηχαμενοι. φασὶν ὡς (2) περὶ μυκυνομένων .) ἤ συσκχελλομέω 
γῶν φωνηέντων ὃ λόγθ' αὖῷ. Τεχνικῷ,, ἀλὲ περὶ δ᾽ σημείων δἰ σιϑεμένων 

ἐπάνῳ. δ συσπελλομένων φωγηέντων, ᾧ ἐκτεινομένων.. δῆλον ὅν ἐστιν, ὅχι 

ἐπὶ τῆς μηκυνομένης. λέξεως αἰδεται κα 'κεραία, ἥπς ἐσσὶ σημεῖον «ἡ μακρᾷς, 

εἰς ἐπὶ σὲ ἐφϑιμύσοισος" ἐπὶ Ὁ κ“ἷ συσαεκλομένης., ὡς ἐπὶ αῷ, ὁ χυρόσχη Θ΄. αὸ 
σημᾶον πῆς βραχείας αἰ Ὁ. -ἃδ χεράιας. χωρίς, αὃ γδυ ὅτποιχεῖον.. χε- 

ραίαν ἔχει ἐπὶ «φὸ κώσω, ὀχ γῶν σὸ ἄνω φρύδηλον αἰϑεσῶω πταῦπι πὸ σημεῖο 
ἐπὶ δα βραχυνομένων. καὶ ἐκσειγομένων φωνηέντων, ἐάσδω χαῦσο" ἐ γορ ἔς: 

γῦν χρεία, χέγει» περὶ ἀντων. 
Διὼὸ αἱ δὲ ἡὶ κεραζα σημεῖόν ἐσπ ὃ μακρᾶς, ζηαήσειεᾷἷ ἐν «ὁ, ἔστιν ὅν 

εἰπεῖν, ὅπ ἡ μακροὶ κεραία εἐυϑεῖοαί ἐσαι πεπεσοισμένη" ΔῸΣ πεπερασμέ»ζω 
ἐυθεῖαν ἐςὶ ὙΠῚ πὲς Γεωμέσιραι ἐπ᾿ ἄπειρον ΧΩ σὺ συνε χες ἐκβόύλε» ἐπ᾽ ἐυ- 

ϑέιας" σἔτο ἢ δδὲν ἄλο ἐστὶν ἡ ἔχτασις. Φ' πταῦφιῥβ ἐςι ταὶ σημεῖον. μα- 
κρᾶς ἡ ποιάυτη ἐυνϑεῖα. αὐ ὃν συσφολῆς ἐςι πάλιν. σημεῖον... ἐπεὶ ᾧ αἰὐυσὸ 

αου «τὸ χείλη συστέλλει ἈΠῚ τὴν ἐκφωώνησιν. φησὶ γὰρ Διονύσιος ὁ ᾿Αλικαρ- 

γασσέυς ἐν σῷ περὶ συλαβῶν ᾧ στοιχείων λόγῳ» σαι περὶ αὐυπὸὶ πὸ χείλη συ 

ςολῆς γενομένης ἀξιολόγε. πνίγεται, ᾧ στενὸς ἐμπίπτει ὁ ἤχος. 

Ὁρίζοντω δὲ πἰὼ μὲν μακρὸν ὅτως' μακροί ἐστι σημείωσις μηκυγομένε, 
τς Ξ' ἘΞ 

φωνηένφος , τοἷον, ᾿Απύήλλωνι ὄἄναχα' ᾧ πάλιν, ἀνε ἐν χαιμένγοιο. σὸ γὰρ τὶ 

ἐχκσέπχανι., ἡ Φ αὗτο ἔχει ᾧ δ᾽ χαρακπῆρα τῆς μακρᾶς. 

Βραχεῖα δέ ἐςι συμείωτσις συστελλομέγε, φωνήεγασος ᾧ βραχυνομένα" οἷογᾳ 

φ" τ᾽ " “, ν᾽ ὃ "πὶ ᾿ 

Αρες., "Ἄρες βροτολοιγέ. πὸ γὰρ δέυχερον ἼΑρες συνεσσωαλμένον 9, ἔσχε καὶ 

τὸν σύπον πῆς βραχεῖα“. 
ΠῚ ᾽ ᾿ , 9 , 

Απορήσειε δ᾽ ἀν αἰς ὄχ αἱ μὴ ὥσπερ δύο σῆνοι συνελϑόνσες ἐπετέλεσαν 

πόνον.» ὅπο χοὶ δύο Ὑρόνοι συγελϑόντες ἀπετέλεσαν χρῦνον ἕτερον (4): 

ᾧ ἔξιν εἰπεῖν ὅτι «ὦ στοιχεῖα, ἢ μονό χρογε εἰσιν, ἢ δίχρογα, ὀδέποσε Ὁ͵ 
᾿ , ἢ ͵ ᾽ Χ ἈΝΣΡΝ 
ὑπερβώνεσι σὸς δυο χρόνδς. ἐἰ, ἢ συνῆλδον ἱ μακρὰ ᾧ ἡ βραχεῖα, Ὁ) ἀπὲ- 

΄ ’ ᾿ : , Ἶ ᾽ 4 -" 

σέλεσαν χρόνον» ἔμελλε τρίχρον Θ' εἴνωι χρόνος, ᾧ εἰς ἐδὲν εἶχε συνσελεῖν. 

Το. 1]. Ῥ ὅπο 
δ ΦΊΛ. ἘΕΕΣΣ 

{5.7 Ἧτξς ταδεῖς Ἱπεετία ἴὰ (οήϊες τετῖρτα μην Ἰρῆυΐπιος νειδᾶ ὈιουγΠὶ ΤὭτγαςϊ 9) 4υετα 
ϊς Ἐχρ]οᾶς ὅς ἢος 11] Π{τᾶτ (οπιπιεητατίο Ῥογρῃγτείαβ. 

(2) Ῥοίξ ὡς οαΠ]}ᾺῺὼτ εἰ εἰ νε] κε. 
3) [ερξε πεποτασ εν " τὴν δε πεέπετὰσ μἰ: ἐγάν.γ ΡΙῸ πεπερασ ιένην. τ 
(4) δὶς ἴῃ Σ΄. ΒοΙ τις ἰηςἀ!τ18 ΠῚ Ιϑιουγῆ", ἕ ἐχν᾽ν) ἴο]. γ. νετί, ()οά. 489. ἄξιον δὲ Ὁ δες 

ζητῆσχ! δικ 1: ὥσπερ απ’ δύο τόγων, οἷον απο ἐξείας Ε βερείας, γίνεται ἡ πεύίστεν 
μένη 1 μὴ ἶπο μαχρατ "ἢ βυμχείας γένεται ἐτε; ὃ. χξδυῦς ΓΡΦ χέγορδυ", δ, τὰ στοι- 
χέϊα, ἤ μ. "ἦχρνά εὐδιν ἢ οἷον ο. ο. ἢ δίγχρονὰ, δον Κα . ἢ υν ἣ μακρὰ," ὁ 10} ἡτά,᾿ ἐρ. 

τὸ μέγα" ἐδέποτε δὲ ὐπερδοῖνεσ τὰς δυυ χρόνετ, εἰ γ5 συν λον ἢ μακρὶ ὦ ἡ β|κ- 
χεῖᾳ, « οπετόλεσ} ἕτερον χορ», ἔμβλλε τρήχρογος εἰγῳ χρόνος 7 Ἃ εἰς δὴ» εἰ χε 
λυσιτελει γο 



Χ14 ς ΔΤ ΔΑ ΕἸ ἘΠ ΤΕΒΊΆΑΙ 

ὅπα γε σὰ στοιχεῖα) ἐν, ὑπερβχίνεν δέλυσι πὲς δυο χρόνος, κἃ ὃ ϑασεῖε 

σίϑεται εἰς γράμμα φωνῆεν δασυνγόμενον,, οἷον ἡμέρα" ἡ Ὁ «ιλὴ ἐϊς γράμ- 

μα φωνῆεν ψιλόμενον", οἷον ἐσέβηής. 

Τὰ μεὲ ποῖα δασυνεσθαι φωνήενακ, ᾧ ποῖα ψηλῦσϑαι, (α ἡ πλείσης Ὡραγμώ- 

χεί ας δ᾽ρομέενον. παρίησιν. ἄλλως ὃ φῳρὸς εἰσαγωγικὲς “ποιόμεγος δ λόγον, σίῳ 

περὶ σότων διδασκαλίαν ἑώρα πολ αἱ σῆς παρόσης χρείας ἀπάδυσαν, απο 
δὲ φησὲ μόνον, ἵτὶ σὸ σημεῖον πῆς δασείας,, ἤσοι σὸ διχοτόμημα αῷ ἡ, 
“2 ἐπὶ «ὁ ἔξω. οπεσσραμμένον, τίϑεται ἐπάνω φωνήεντος δασυγομένα, ἥποι 

ἐκ αὖ ϑωρακος μα πολῆς πῆς ὁρμῆς ἐχπεμπήομενον 5 σὸ ἕτερον σἂ οἰυαῦ 
ςοΐχε (2) διχοσόμημα, τὸ ἐπὶ σὰ ἔσω ἐστραμμένον, ἐπάγω φωνήενσος «4 τλὲ- 

μένε, ἤσοι δ ἄκρων ὧδ᾽ χειλέων «ροφερομένε. 
Ἔστι γὰρ ἃ με «ιλὴ, ποιόαης συλλαβῆς, καϑ᾿ ἣν ἄκροις Ζοῖς χείλεσι 

σὸ πνεῦμα προφέρεται ) οἷον "Αἰαξ" καὶ ἢ δασεῖα, ποιόπης συλλαβῆς, καϑ᾽ 
ἣν ἐκ βάϑε: χειλέων σὸ πνεῦμα ἐκφέρεται, οἷον ἥλιος" σότε Ὁ σίϑετω ἐἰς 

γράμμα φωνῆς», ἐΐπερ ἡ ψυχὴ (3) εἰς φωνῆεν «ιλόμενον . ὅτε πὸ φωνῆςν 
οὐρκαικόν ἐσὰ τῆς λέξεως. ἐ γὰρ ἁπλῶς σὸ φωνήενσα ἢ «ιλᾶντω, ἢ δα- 
σύνονπσαι, ολλ᾽ ὅπε κατ᾿ ἀρχὸς δ᾽ λέξεων τίϑενσωα; ὥσαε ἕτως ὥφελεν ἐιπᾶν'" 

αὶ ὃ δασᾶα τίϑετω εἰς γράμμα φωνῆεν ἀρκαικὸγγ δασυυήμενον, , ὥασερ ᾧ 

ψιλὴ ἐς γράμμα φωνῆεν «ιλύμενον γ οἱρκακόν- 

Ἰσσέον ὅτι χαὶ ἐπὶ συμφωνε αἰϑεσῶι ἐνὸς μόνε αἢ ρ, καὶ δασᾶασ κ᾽ καὶ «{λῇ-. 

ἐπὶ μὼὴ σῷ ῥωμὴ. ἃ ῥέω, αἴϑεται καὶ δασέα" ἐπὶ ἢ αὖ βάρος {4}, ὃ σὺ- 
μαΐνει σὸ βρέφος, κ πὲς ᾿Αιοχᾶς, Φιλή. ἃ φάὺ αἱ σὸ ῥέάρος «ἴλῦτα; ὁ ὶ 
ἡ Διοχὶς γκώφσαι πὸ «ψιλὸν πὸ ςοιχεασ φιλεῖ" ὥαπερ ᾧ δ υ πάσης λέξεως ἄρ- 
χον, πάνφες με δασύνεσιν, ὅι ὃ Αὐολᾶς Διλᾶσιν, οἰναίκα αὐ πύβ χας [5} ᾿Α195 

λικὸν ὃν φιλῦται" σημαίνει ἢ σίω ἐπὶ σὲ σείχες οναβῥίχησιν. αὔπο Ὦ «ὃ Ρ 
ἃ μόνον κατ᾿ ερχος ῷ 4φιλέσαι, ᾧ δασύγεσας,, ελὰ Ὁ "ΠῚ αὐ μέσον" οἷον 

αὐ ἔρῥαπεον, αὐ μεὶ «Ὡρῶτον «ἰλᾶῦται, πὸ Ὁ δευσερον δασύνεται " ὠσάυπως 
ἃ πὶ ὅμοια. οἱ Ὁ ἐρχῶοι Τραμματικοὶ αἡ μω μεπὶ 4ιλδ ἐἑυρισκόμενον Ὁ, 
ἐφίχκεν, αὐ ὃ κα δασέος, ἐδάσυνον" οἷον σὸ ᾿Ασρέυς, καὶ κάπρος. ἐμ (λεν» 

σὸ Ὁ χρόνος, οφρὴς., ὥῤῥοόνος, ἐδασυνον ὁ 

Διοὸ «αἱ Ὁ αὃ ρ ἐκ πάντων ὃ συμφώνων ᾧ «(ἰλδσοι » κ) δασύνεσαι; ὁ φω- 

νήενσος δύναμιν ἐχεο ᾧ στο ἐλέγχεται ἐκ πολλῶν κανόνων, ὃς ἐρᾶμεν εν 
σοῖς οἰχείοις σόποις , ὅσε περὶ στοιχείων διαλαμβάνομεν. 

Ζησπᾶτω ὄχ αἰ μὴ ἐπὸ δύο πνευμάτων γίγεσωι πνεῦμα ; φαμιὐ ὅν, ὅφι 
ἐπεὶ αὶ μεὺ δασέῆς ἐκ σὰ ϑωρακος ἐκπέμπετ, καὶ Ὁ {ιλιὴὴ ἐξ ἄκρων Οἶδ χει- 

λέων" { πολὺ γὰρ τὸ μέσον ἐςὶ» ἐμφοδέρων ) ἐυλήγως ὶ δύνατω συναρϑῆ- 
γαρ οἰλήλων (6). πώς ὙΠ σὸ ἐκ αὖ δωρακθ' ἐξερχόμενον, συναφϑῆναι δύ- 

ναται σῷ ἐκπεμπομένῳ ἐξ ἄκρων Δὲ χειλέων, 

ἿΕΙ 

) ἔοτιςε, τοὶ μδὺ ποῖα δασύνεγοι Φ. κ- π΄. Ψιίλοται, 
' [εξε στοιχείε. 

εἰ 

2 

3) Ἀείογιθε ὥσπερ ἢ Ψιλή. 
4) ϑ΄ ΠΟ] 18. ἴπ ΣΙ ΘΓ τὰ 1, ΠΙαά. ρ. χό. ἘΔ, Βοπειοναβῃΐ : πάσης λέξεως τὸρ ἜΝΕ, 
δασυγετοι ᾿. πλὴν τὸ ρ᾽αἱῦς. 
) Εοιτῖς ὗρχας. 

{65) Ἐείςεῖθε συμοαφϑιῖν οἱ αλλήλοις. δὶς ἴῃ 5. μα] ἶο ἰηε αἰτεῖς. ἴῃ ᾿ Ὀϊουγ απο ΤΠιάσετη» υδὶ 
“εχ ἔκτο, ἴϊης δυύοις ποαὶΐπο) ᾿σσυπταγ 01,4. γε, (ον, 489. ἄξιον δὲ καὶ τῦτο ζητὴ- 

Φὰϊ} 

( 
( 
ἰ 
( 

730» 

(: 



ΒΕ ΑΛΊΉΈἝΈΊΙΕΒ Α. ἀκεμς 

Ἠ" δὲ ὠπόστροφος τίϑετωι, ὅταν ἄῷ᾽ σίὼω καλιφωνίαν κυφίξησαι αὸ ὃν 
Φωνῆεν γράμμα, ὁπηνίκα δύο φωνήενποέ ἐισιν ἐν ἐγὴὶ λόγῳ, οἷον » ἐχ᾽ ὅφως 

οἱ ἐσεβᾶς, χ᾽ ὅτως ἃ «πὸ ἐξῆς, ἕως αὖ, ἘΤΣΗ͂ΛΘΕΝ (τ) ἌΝΩΘΕΝ Ἢ 

᾿ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ.  ἐνταῦϑα σερὶ παϑῶν' ἡμᾶς ἄρχετω, διδάσκων. ἔςι Ὑ 
εν ΩΝ ΨΩ - ᾿ ῃ , ἢ , - “- 

πάϑος, φωνῆς πεπογϑυίας σημεῖον.) πὸ ἱνωμένα ἃ διῃρημένα Φέκρίγον. 
- ιἐ ἊἝ - Ω " ΄ 

Τὸ μὲν ὃν φωνῆς πεπογδυίας σημεῖον, χοιγὸν ὃ πριῶν᾽ ᾧ γὰρ ἡ ἀπόςσροφος 
ἐπὶ πεπονϑυίας λέξεως αἰϑετωι." ᾧ καὶ ὑφὲν ἐπὶ χέξεως ὡσάυτως ἐποκοπήν συμ- 

φώνα παϑέσηςν οἷον Φιλόδημος κι᾿ ἡ ὑποδιαςολὴ πεπονϑυΐας ᾧ εὐχὴ διάςασις (:) 

λέξεως σημεὶ ὅν ἐσιν" οἷον ἐπὶ “ὦ, ἔςιν, ἄξιος, Φι(ιχεχώρισανσι ἀπὸ αὐ Ναξιθ᾽ 

αἰ ἔς." σὺ Ὁ ἡνωμένα Φῥκρίνον 9 ἄχ πίω ὑφὲν ἐσέϑη: Ἵγα μὴ αὐ ΜΙενεκράτης 

ζ ᾿ γ᾽ . οἷν ἢ 45 ΕΟ ΔΔλ , “ ΄ , Ω ε 
δύο μέρη" ἀναγνῷς., ἐσέδη ιἱ ὑφὲν») διάγνωσιν παρέχουσαι, ὅπ ἠνωμένη ἐστὶν ἡ 
χΧέξις, κὶ οἱ ἀπόςροφος Ὁ σημεόν ἐσσι σης ὥ ἑνωμέγων φχκρίσεως'" αὐ γὰργ ἐχ᾽ 
ὅχως, ἔχον ἐπὶ πῷ σίω ἀποςρόφον, ἐνο! σὸ (Ἱ αἢ α΄. καγὼν γώρ ἐσαιν ὁ ». Ὁ, Χ Ρ ἢ ; ἌΣ . γὰρ ἐσαι 
χε ὅπᾳ ὃ σι λέξεις δύο, πάϑδϑῃ ἢ ἡ «ρωτὴ ἔκϑχιψ{ιν, αὖ Ὡὡρὸ πῆς ἃ Ἵ ἔγων, ὅαι ὅσων ὦσι ύο, "5. «ρώτῃ ἔκοχιψ ιν, αὐ «ρὸ αὐ’ ἀποςροφῆς 
σύμφωνον, πὸ ἐπιφερομένῳ φωνήεντι συνάηπεσαι. αὐ δὲ διακρῖνον πὶ διῃμρη- 
μένα, Φό σὴν ὑποδιαστολην ἔσαν σε π με Ὁ ν οἰ σή γὰρ μῦγὴ διαιρεῖ πὸ δος. 
κᾶγσα ἡγῶσδαι. σίϑδετωαι ἢ ἡ ἀποσπσροφὴ ἐπάνω αὖ ἐχάχυ γράμματος «ἡ 
Τῆς χέξεως, διον πὸ, ἄὄπ᾽ ἐγὼ, δυο λέξεις εἰσὶ, κὶ ἐχϑλιβομένα αῷ εἰ, ἐσέθῃ 
ΕΙ -» , 2 " δ: ν , , ε ᾿ 
ἄνωδεν σῷ τ΄, ὅ ἐςιν ἐσχατπον σύμφωνον «“ἦ Ὡρώτης λέξεως, αὶ ὠποςροφθ', 

᾿ ᾿ " Ἵ , ν Φ ΕῚ -" » ,ὔ ἥτις πάδος μεὺῤ λέγεται γενικῷ ογόμαπι., ὄφει αὐ «ὐ παῖς πχαϑητικαὶς χέξεσι 
“ “ ᾿ ΔῸΣ ἀδελ ἣν τ ἐς , 35 δ» Δ τ Ὑδ τπς ς , 

αἰδεσδϑοι,), ὥσπερ ταὶ ἡ ὑφεν, ᾧ ἡ ὑποδιαστολή. ἀπόσσροφος Ὁ. 9 ἀντῃς ἃ θέ- 

σέως-,) ἐπὶ μεὴ πὶ ἔσω γένει, κα; ἐπὶ πὰς λέξεις σὰς αἀποσαρεφομένας σίϑεπχαι. 
δρίζονσωι ὃ) σίὼ εαἰπόστσροφον ὅτως " σημεῖόν" ἐστιν ἐκϑλίψεως φωνήενα Θ΄, 

ἢ φωνηέντων φωνήεντος μὲν, “ ὡς ἔφατ᾽ ἐυχοόμενθ"., (11, Α΄, 4.3: Ἵ φω- 

γηέγτων ὃ» “- βύλομ' ἐγαὶ λαὸν σοὸν ἔμμενω" οὐ. 4,. 117.} ὦ πὲ φωνγήεν- 
σῷ μόνα παρὸ χοὶς συ ρα τσὶ, ᾧ πεΐζβ τῇ γε ἢ ΔΟ ΟΖ ΦΈΤΙγ' ἐκϑλίβογχαι" 

» παρὸ ἢ τοῖς ποιησαῖς, ἢ κἡ αὐ δίφϑογγθ', κ' σὸ ἰῶπχα μὶ αἢ ν, “ ὅσοι ϑεόε 
εἰσ᾽ «' ᾿Ολύμπφ'".. ( 1|.. 4, 566. } σἕισ γίνεται παρ᾽ αὐτοῖς Φῴ' αὐ μέ- 

ρον. ἐπινενοῆσδω δὲ φασι τὴν ἀπόσχροφον. δ πίω ἐυφωνίαν. ἵγα γοεὶρ 
μὴ γένηται σύγχρασις φωνηέντων... ᾧχε' πᾶτο,, φησὶ, σα Ἐν φωνήεν γράμμα 
ἐχϑλίβεσαι. 

Ἰστέον Ὁ ὅτι καὶ καλῶς, ἐδ ὑγιῶς ἔχει πὸ περὶ “ῆς ἐκϑδλίψεως ἐγσκαῦϑα σῇ 
Τεχνικῶ ῥηδένπα. οφείλα γαρ εἰπᾶν, ὁπηνίκα δύο σινῶν χέξεων ἡ μοὶ λι- 
γ)η εἰς φωνῆεν, καὶ ἢ ἄρχεται πὸ φωνήδντος" ὁ ἢ, ὁπηνίχα,, φησὶ, δύο φω- 
ψήενηρίς ἐισιν ἐν μιᾷ χέξερ" ἰ γὰρ ἔσαι μία χεξις,. ἐλὰ δυο αὐ, ὄχ ὅτως" 

ὩΣ “ 
στο τς ΟΣ τοῖς ΞΥΗΠΤΟΥΣ ΡΥ ΤῸ ἐξ Ξ. τ΄. 44 "----- 

σά! γ' διαὶ τί ὥσπερ ἀπὸ δύο τόγων Ὑἱνεταὶ ἔτει; (Θ. τώνος, ν Ἵτέστιν ἐπ᾿ απ ὀζείαν ᾷ θαρείας, 
μἱ χοὶ ἐπὶ δύο τάς μώτων γίνε] ὁ τερον πγά να΄, οἷ ον απ δα ει ὡς κὶ ψ λῆς » νὰ ἔς 
ΠΝ »γ ἔπι ἡ δκσεῖε ἀπὸ τῦ ϑώψαχ. ἐκπέμπεῖα Ἵ δε Ψιλη, ἐξ αἰ κρον ὧν εὐαλθων" 
ὅϑιν ἃ ψιλὴ λίγ ετάλ΄ς οἷ ον", ἐν τῦϊ ς΄ ἄχκτοις ἡ σα: διὸ χὰ Ψέλιῳ Χε εἶν εἰώθαμεν 15 
ἐπιτιϑέ μδυς σϑι: Τ.] χειρῶν ἀκροῖ! δ ἐκ ὐῖν; ἐ δυύναντολ στ! οϑῆνςι ϑ αἈΊΛΟ, Σ καὶ ξἼ:ω- 

ρον πᾶν αὐ σκι, τῷ ΝΊ 15 ἐκ τὸ᾽Ὺ ϑίρεχβι. ἐν κεν τόὰε δύνωτο σὐυχφθόνο Ἴ2 

ἐκπεατουένω δὲ χήρων τῶν χειλέων " ὃ Πχκῦς Ὁ “ ; δ πο : Δ τος 
Θεχεοτυπι ΓΟ ρο: θην. εὐ ροτῖᾶθγ “ὦ ἶ , 
ἰὐγάττυτ'. 

({π} Ἧ Σς ΩΨ γ΄ ΠΟῪ οὐ’ 

(τ) εχ διάςασιν 



1:τό ΕΑ ΎΥ ΚΡ Σ 

σὸ με δ ἐχὲ, ἐπίῤῥημα ἐςσὶν οὐδ λὴν ον». πὸ ὃ ὅτως, ἐπίῤῥημα ἀμὴν: εἰνσὸ,, 
ἐλὰ παραβολῆς, ἢ ὁμοιώσεως. ἡ Ι 

Ζιηπυσέον ἡ ὅτι (ι ΧΩ αἱ εἰναὶ αὖ εἰπᾶν δαὶ αἱ φζδ' σίω" καλλίφων αν ἐχϑλς 

βετω αὐ ἕν φωνῆςν γρώμμα;, πεν δῷ ὀχ πίω καλίφων αν κυφίζεσαι, αν» Θ᾽’ 
“χαριν κυφισμὸν σίω ἐπόξροφον ἐχάχεσε» 7, δα βαρᾶακ τρόπον αἰνοὶ γίνεται καὶ 
ἐκφωγήησις, χαὶ φοραικὴ ἐκ χῆς δ φωνηέγασῶν οὐρυφῦ τος : τ οὴ στο ῷᾧ χασ- 

μῶδες πὸ πχοιδσον “χαλᾶται πάϑ'" κέφὴ ὃ γίνεται, κῸ σαν εἰ χρβονές, Ἢ 

Ἔσαιν ἡ“ φωνὴ9 ὅταν ἐχκϑλιβὴ αὸ ὃν φωνῆς μάντι; ; ΚΝ 

Ἐπεὶ ὃ ἐκϑλέ  {εὡς ἐμνήσθημεν., δέον ᾧ περὶ εὐ τῆς μικρόν τ φάκαβῶν μ 

ὃ ᾧ εὐ ἄλλοις ῥηθήσεται. ἜΣΕΙ 
Εῤδέγαι ὃ χρὴ ὅᾳι αἱ σύνϑετοι χέξες οποὸ Οἰδ᾽ σεοσόέρων γένοντο παύσεων" 

αὗσαι ἢ αἱ παώσεις., ἢ ΘΗ σὸ σέλος σωκίϑεντοωι, οἷον. Περικλῆς" ἢ "ΟῚ ἃ ἄρ. 

χῆσαν, οἷον φιλομαϑής: ἢ᾽ ἈΊΙ ἃ, ὠρχίω,, ᾧ κ’' σὸ σέχος, διον Φιλόδημθ᾽. 
ὩΣ μεὶ ἂν πὸ σέλος ἰὶ πᾶσα παῶσις συυαίϑεται, ἐλ καὶ 4 ϑᾶα. μόνη » δον 
Πλάσων, φιλοπλάτωνγ), Ἑλί, φιλέλίων" χεκε κι ἢ ὃ πᾶσα, αἀλὰ ἰδγη ἡ εἰς 

ας λήγασα, ᾿ς ὁ εἰς 9, ἃ κα εἰς ος, διον φαρέαρα, φαρέτρας. φ »ίοις σέχ)ηε» 

γράμμα, γράμματος, φιλογράμμασπος" κι αὖτο εἰκύσως.. ἐπειδὴ χεὶρ. ἄυσαι αἷ᾿ 

“γεν ικαὶ ἔχεσι κατάλῃηξιν ἀρμόζυσαν δ ϑεία ἡ γὼρ εἰς ας κασίληξις, κὶ ἡ εἰς 

ος, ὦ καὶ εἰεης., ᾧ ἃ ἐνδείχς εἰσὶν, διον σοφὸς, Πέρσης, κοχλίας" πᾶσα ἢ σύν- 

ϑέσις ἀναδιρομίω πάσχει εἰς ἃ ἐυδεῖαν, διον γράμμωτος. ὃ. φιλογράμμαςος.. 
εἰκόχως ἄυσαι. ἀν γενγικαὶ σιωαίϑεντω ΠῚ σὴ σέλος " κε γὰρ εἰς ὃ λίγόσα γε- 
γιχὴ ἐὶ δύνασαι συυτεϑῆνω ΠῚ «ὃ σέλος,, ἐπειδὴ ἐκ ἔχει κατάληξιν ἁρμοζε- 
σὰν εἐυδέᾳ. διὰ αὐτο γοαρ ὅπε ἐκ δοτσικῆς γ ὅσε ἀιντιατικῆς ἸῚ αὐ, σέλος γί- 
γεσι σύνϑεσις γ, ἐπειδὴ ἐκ. ἔχεσι κατάληξιν ἑρμόζεσαν ευϑοίᾳ . αὃ γὰρ 
ἃ οὐ «. ᾧ τὸν ἡ, ᾧ τὸ ῳ.γ, διον αἱ ἀντικοχλία., Πέρση., Μενέλεω, χκασο- 
λήξας ἐισὶ, ασἧς δοτικῆς,, ἅτινα ἐκ ἐισὴὲ καταλήξεις αἧς ἐνδείας σῷ αἰρσενικδ, 

γένος" ᾧ σὸ «, ᾧ πὸ ἡ, ᾧ πὸ. ὃν, αἣς αἰτιατικῆς ὄνπρ κασιλήξες, διον 

Αὐΐανσα. (2}». εὐγενῆ", βῶν, ἐπ ἐϊισὶ πὺς εὐδείαες. ἐν δε σις χέχει ὅτι καὶ ἀτ-- 
τιασικὴ κασώληξιν ἔχει ἐρμοζεσαν αὐ εἰὐυϑείῳᾳ " σὸ. γορ ἡν.. διον Πέῤσίω., ἢ 
σὰ ἂν, διον κοχλίαν, ᾧ «ἧς εἰυϑείας ἐςὶν, διον Παιὰν., ᾿Αλχμὰν, φιλέλίω. 
ἴξσω ὡς ἐπειδὴ πλείδς εἰσὶν αἱ κασαλάξεις ὃ ἀιντιαπικῆς,, οἃ μὴ εἰσὶ ᾧ πηἧς 

εὐθείας οἶδ ἀρσενικῶν, διὰ πῦτο καὶ ἡ σύνϑεσις ἐκ οἷς αἀιπιασικὴς " ὦ 

ποιῦσοε με περὶ. δ σιωχεϑδειμένων ἈΠῚ σὸ. πέλος, 
Ἰζασὰ ἢ σὺ ἄρχον σωτίϑεται ᾧ καὶ ἐνδθέα., δίον ᾿Αστυαναξ, ᾧ καὶ γενι-- 

κὶῳ. Ἑλήσασονσος,, ᾧ δοακὴ, ᾿Αρηΐφιλος, ᾧ, ἐιτιατικ, γυγεχής. κλητικι μ᾿ 
ἀδέποσε σωτίϑετω.. διὰ ποιάυσίω ἀισίαν" κἡὶ κληαικ ἃ οεἰὐποσελής ἐσαιν, ἢ 

δάνγτέρε προσώπὸ ἐςὶν γι ὡρός ανα ἐςιν, ᾧ σὸ ἐπιφερόμενον πάντως. ἢ ὁμοιό- 
στωσον ἀπαιτεῖ " διον, ““᾿Ατρείδῃ κύδιστε ..,, (1|. Α΄, 122. ἐμφόφερα. 
Ὁ χληπικαΐ εἰσιν. ἢ ἐὰν μὴ σὁμοιόσσωτον ἐυροῶῦ αὐ ἐπιφερόμενον . γενικὴ 
ἔυρίσκετω.. γενικὴ Ὁ ἢ παηαικὴ, ἢ συγκρλαικ" ᾧ κωτικὴ με, διον., “ ἀγαξ 
ἐν» διρῶν" ,0) συγκριτικιὴ ἢν. διον, ““ ὕπατε κρειόντων. χιὶ Ὁ. ἐυϑεῖα ὅσε εὐτοπε- 

λής ἐσαν., ὅπ πρὸς αἰνά ἐσαι " περί νος γάρ ἐστιν." ὄὅσε διώσέρα «Ὡροσωπὸ 
ἐσαίΐν 

{τ} ὟῈΙ ἀεϊεη μην ὅτι, νος] ἔτι τεροπεηῴυτα, 
{2.2 5ῖς τείτιτωῖ ρτὸ ᾿Α ἤκνσεν 
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ἐσηϊν " σρίτε ἃ προσώπο ἐσαΐν " ὄὅχπε πείνχως αὐ ἐπιφερόμενον ὁμοιόπσο τοῦ 

εἐἰπαισαῖ,, αλλ ἀγομοιόππσωτον  ὅιον, Σωχράτης Πλάτωνα σύπτε, ᾿Αλκιβιώ- 

δὺς Δυμοσϑδένει φρλέγετωι. εἰ σιωωεαίϑετο ὅν ἡ κληπικὴ, ἠναγκάζετο ἐνα- 
δρομίω ποιήΐσασδιαι ἐἰς σίὼὠ ἐνϑᾶαν ; καϑὸ αἱ σωϑέσεις οἰναδρομὼ ποιᾶντει 
εἰς ἃ εὐϑεῖαν, διογ γράμμα, γράμμωτος,, ὁ φιλογρέμμασος, ᾧ βὃς, βοὸς, 

πολύβοος. ενγαδρομίω ὁ ποιδνται εἰς φίω ευϑδϑεῖαν,, καϑὸ ὡς Φ εὐυδεῖα ἐγίνε- 

το, ἠναγκάζετο μὴ εἶναι ἀἐυτοσελὴς , μιὴ εἶναι ἀρός ανα΄, μιὶ εἶναι δυπέρε 
προσῶπο., μὴ ἔχεν αὐ ἐπιφερόμενον πάντως ὑμοιόπχωσον " χκαϑὸ δὴ εἐπὸ 
χλησικῆς σιωεσέϑθη. αὐ ὃ σωϑέσεις ϑέχυσι φυλάσσεν λείανόν αἰ αἢ ἑπλὰ, 

διον αδ' φιλάνδρωπος ἐπὸ σὰ ἐπλῦ δὴ σωσεδεὶν σῷ ἄνϑρωπος, ἐφύλαξε αἱ χεί, [α- 
γον αὺ ἄγϑρωπος. ἀναγχάξεσ αι ᾧ ευτ σέλος(1) εἶγω, ἃ πρός ανα, ἃ δἀνπέρε: 
προσώπὸ πὸ ἐπιφερόμενον ἔχειν, ἢ ὁμοιόπτωσον,, ἢ γενικόν" γενικὸν Ὁ, ἢ 

ἈΤΗΜΙΚΟΥ . ἢ συγκθιακόν. ἐπειδιὺὶ ὃ οὐ δύνατοι ἈΑΠῚ χαυσὸν ᾧῷ ἐυποσελὴς εἶ- 

γὼ. ᾧ μὴ αἀυσοσελὴς. ᾧ «ρός ἀνα, ταὶ περί αἰνὸς, κχαὶ δόνσερε Ὡροσώπε,, 

χὐϊ σὺ ἐπιφερόμενον μὴ ἔχειν πάντως ὁμοιόπσωτον, περὶ ἔχειν αὐ. ἐπιφερόμε- 

γον, ἢ πάντως ὁμοιόσσωτον . ἢ. γενικὸν καήσικον, ἢ συγκοιμαικὸν, αὐτὸ χά- 

Θιν αὶ σωαίϑεζω 

Γίνονται ἢ αἱ σωϑέσες, ἢ Δ χέξεων ἐσὼν ἐδίᾳ ῥησῶν, ἢ αἷς μὲν μίας 
ἦδίας ῥηπὴς,, αἧἣς ἢ ἐσέρας ἐδίᾳ γοηασὴς. χοὶλ σὰς δύο μὲν λέξας ἐδίᾳ ῥηπες 
ἔχει ἡ σύνεσις ἀύπῳ͵, Φιλόδυμος.,  οἰρχιςράσηγος. χέγετωι γαρ κ' αὸ φίλος 
ἐδίκ, κ' αὐ δῆμος, χαὶ σὐ ἀρχῆλ, κ' τὸ ς[ατηγόςς «ίὼω μεὶ μίαν ῥητίώ,, κ» 
ὧδ μίαν νοητίω,, “σο' ζάκοτος , κ) “τὸ ἄλοχος, ᾧ χὰ ἐρίπιμος.,, κ᾿ πὸ ὅμοια. 

«ύπων μὲν αἱ φὩρότερῶι χκέξες ἐδέποτε χασ᾽ ἰδίων ῥησαὶ, ἐλ καϑ' ἀυσὸὲς γοδ- 

Μεναι γ κ᾿ σημαῤνεσα σι" κ᾽ ἢ σϑ' μὲν ζεὺς κ᾽ σὸ ερλ ἐπίπισιν " σὸ ἢ α., 
σὺ ὁμδ. ᾧ ἔσηων ὡς ἐπὶ σὺ πλᾶςον κ σύνδεσις ἐκ δύο λχλέξεων. γίνετω ὃ ἃ 
ἐκ τριῶν, ὡς ἐριστοτόκεια παρο ᾿' σοῖς Κωμικοῖς, ᾧ (2) πλεόγων, ὡς παρὰ 

᾿Αριστοφάνῃ, σφραγιδονυχαργοκομῆσαι δι φιλόσοφοι, δ᾽ αὐ ὠργῶς φιμαελεν, 
αὶ κομῆσολ , ἔπ' καὶ σφραγῖδα! ἐν σοῖς δακαυλίοις φορᾶν . καὶ “παρ᾽ Εἰ υπό- 

λιδὲγ ἀμφιπσολεμοπηδησίστρατος. ἐπὶ ὃ ΔΥῥ ἐπ σέχος ἀρχομένων σιωϑδέτων, 
μάκισσιε χο αἰὐένω ἃ ὑφὲν 9 ἐπειδη Φφορεῖσ δα συν βωνει πᾷ ποιωῦ πε. πες 

Θμταὴν ἃ διμώι ἐπεναϑένοαι τοῖς ἐΐξ αἰπολείπονσος,, ὥσπερ χαὶ φοῖς σορασυν- 

δέτοις͵, ἅπερ ἐσπὶν ὡς εἰπεῖν ἀπλᾶ" παράγεσϑω; ἢ αγξάμενα,, γενέσεως ἐπέ- 
ρας ἐπιλαμβάνετας γ διον Φιλιπαίδης" ἰ χρὴ πϑέναι ἃ ὑφὲν, διόαι παρασύν- 

ϑετος ἐσαιν. πὸ ἢ ευτὸ κἂν τῶς ἐπεχπίσεσι, ἃ τῶς ἐχωρίςοις σιωσάξεσι 
γοείσϑω͵, Παλήναδε., Μεγάραδει. δηλαδὴ, ποΐγωυ, τοιγάραοι, χοιγαρδν «’ 
ὅσω γοὸρ διμι ἔχειν ἢ αὐ ἐδεὶς ἐκ σριῶν μερῶν κόγε, χωρὶς ἀποςρόφε. ἢ 
Φιςολῆς ὑποσακαχκὸν ὃ αὖ ὑφὲγ., ᾧ «ὡ. ἐν σιωάλοιφῆ Χεγόμενα,, διον καγῶ,, 

ᾧ πὸ ἐν δύο λέξεσι σιωημιρένίω Φιάνοιαν ἐπαγγελόενα,, διον, ““ ποξόπσα', 
λωβήπηρ. .,, (1,.Δ, 385..) ὃν γοὶρ νοῦσοι αῷ δύο, εναὶ αἢ, δῶ δ σό- 

ἕξων λωβώμενε.. καὶ 5) ““ πυκχοὶ ποιητοῖο, .. ( 1], Σ, ὅογ-. ) ἐπιμελῶς κασε- 

σκόνασμένδ. καὶ, ““ συλάρησαο κραπεροϊοι" .. ( ΠΝ: 415..} μία γοῶρ ἐκ 

ἢ δύο λέξεων ἐσπν κα διάνοια " κ) βέλετωι λέγειν , αἢ πὸς πύλας ἐπαραῶν- 
σος ἰσχυρῶς. κῦ γ “ἄγριον ἀϊχμητήν τς, (ἢ, 2, 97..} μίαν γὸρ πάλιν 

διο.- 
-οαπττσυ.. -----------ς.--.--- . -..-...-.-.--- ---------. 

(1.) [ερο ἀστοτελὴς,,), αἱ ραἤται ἱπίτα ὅς (μρΓᾶ . 
(2 θοτῖς κπῳῴκ πλειῤγῳγο, 
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διάνοιαν ληπτέον ἐπὶ 4 ἐπιδέτων ἀμφοσέρων " δέλει γὰρ λέγειν, 5. ἄγρλον ἐκ 

τὸ ἀιχμάξειν 5. ὃ ἐσαι μάχεσθαι. 
Διαςολῆ δέ ἐςιν, ὅσαν διῴςελωι κι. φξχωρῆσω. ὀφείλωμέν τινα λέξιν ἀπ᾿ 

ἀἰλύλων., διον, ἔςιν., ἄξιος. διαςολῆ μέν ἐςι, διάσσασις γράμματος περὶ ἃ 

σύναξιν ἀἐμφιβαλομένε., ὅπερ δὴ ἐν ἄλοις ἐρᾶμεν. πλίω: αὔτο' Ὡρὸς τὸ πα-- 

ρὸν ἐτέον, ὡς ἴδ᾽ διῳτοχλῶν ὦ μέν ἐϊσι βελτιᾶσω Σ᾽ διάνοιαν, ὡς «ὃ, ““ ἐρ 

Τεμέσίω, μα! χαλκόν"... {1|.. Αν, 184..} ἐὶ γὰρ μέσηι, ἀλὰ- Τεμέσηῃ , πό- 
Ἱπιλίας, ἱςορεῖσαι.. ἐν. Ὁ μηδὲ λυπῆσαι, οἷς ἐν πὖ' ““ λαοὴ δ'᾽ ἡ ρέσαν- 

χο; ϑεοῖσι Ὁ χᾶρας ἀγέσχον (1. Γ, 318...) δύγασας γοὶρ ϑεοῖς. ἐιπρς. 

δέ" ἀν ἢ ἐπὶ πὸ χθρον, ὡς τ -ς ἐς ᾿Ιϑαχίω γενέσδθωμ",, (1) σινὲς γὰρ 

γενέεσϑωι, ἐναὶ αῷ. γενέσθω φασὶν, ὡς σὺ χρανέεσϑωι, ἃ κτανέεσθα.-. ἢ εἰ- 

χετο λόγα (2) σὃ γενέεσδαι., εἰ μιὲ ἡ διάνοια ἐπὶ πὴ λέξε σάυτη ἀκόλεϑος 

ἦν. ὁρᾶται ἢ ἡ ὑποξξέστολὴ ἐγ παραϑέσει. ἥτις ἐσαὶ κέξεων παράλληλος, "ΕἾ 

δ ὑπάρχουσι ἐκάσῳ λ᾽γον. 
[π. ἕος δυΐετη: ἜρτΈρῖο: ῬοΤΡὮ ΤΙ! 156 11ο μας τπαχὶπηθ: οὐίεενδη δ: 

(αηῖ: δ" «ἰ ἐλέγετο παρὸ τοῖς ἀρχαίοις συλαβικὸς πόνος ἡ βαρέα, γ φησὶν 
{ὁ Διονύσιος Θρὲξξ ) ἕα' ἐπὶ πάσης συλαβῆς αἣς μὴ ἐχόσης ἃ οξεῖαν ἐκί-- 
ϑεσο. ἣν γορ κανὼν ὁ λέγων 5. ὅπῃ πᾶσα συλαβὴ, χωρὶς αἥς συλλαβῆς σῆφ᾽ 
ἐχόσης σὺν κύριον πόνον, πίω βαρεῖαν ἐπιδέχεται, διοῦ, Θέσδωρὸς γ. πὸ 
δὲ, ᾧ σχὸ δῷ, καὶ τὸ ρὸς βαρεῖαν ἐδέχοντο" τὸ γὰρ ο ἃ κύριον. τόνον 

ἔἰχε. κύριος ὃ σόγος καλεῖσαι ἡ ὁξεῖα,, ὅτι ἐχείνηι σέινει ἃ φωνήν, ὦ πόϑεν. 

δύλον; ὅσ πᾶσαι αἱ ἀλαι συλαβαὲ, αἱ. μὰ ἔχεσαι δ᾽ κύριον πόνον, ἄνεσιν 

ἔχυσιν. ἔπ ἃ αἰαίαν ἀποδιδὲς ( ὁ Διονύσιος Θρὰξ } δὲ ἣν ἐ ἀϑεται γυῶ: 
εἰσὶ πάσης αῃ: συλαβῆς ἡ βαρεῖα, φησὶν... ἵνα’ μὴ. καπαχαροίοσων ται αὦ βιε- 

βλία.. αἄπο, γι καὶ γίλετωι.. ἐπικαμβάνονσι Ὁ πολοὶ αὖ. Τεχνικδ, κ᾽ φασὲγ' 

ὅῳῃ ἐκ εὐλογον δοκεῖ χέγεν.. κΤὶ γοὶρ πὄὗσον δ λόγον, κ᾽ ὁ ευρων εἶσφαλ- 
μένον βιβλίον, ἐκ οφείλει σᾶτο. διορδῦσϑακ,, Κ). ἕέειν πὸ κακῶς γραφένπε γ. 

εἰλοὸ ἐᾳν εδιορϑωτογ, ἵνα μὴ πο. βιβλίον ἀκαϊ)λές κε ὁρῷτο: Ἄ) τινα, τρόχον᾽ 
ἐμυχέξ, ξεσμάχων ἐπιφερομένων, «αἱ ἂν ἔστιν εἰπεῖν ; ὅσαι’ ὥασπερ᾽ ὁμολογύ-- 
μέγως ὄντος σὲ ἡ μακρᾷ, κ' ασϑ ὦ, ὦ τίϑεπω ἐπάνω’ ἀυτῶν σὸ σημεῖον τῆς 
μακρᾶς, ὅπε μὴν ἐπάνω αἢ ε, καὶ αῷ ο΄, αὸ σημεῖον σῆς βραχείας" ἃ χωρὶς, 

γὰρ συμείων αἷἰμολόγηται ὅηαι μακρά εἰσι στὸ ἡ ἢ σὸ ὦ" ὡσάυντως ἢ βραχέα’ 
σὲ εκ τὸ ο. πίϑεμιν Ὁ ταῦπῳ: ἐπὶ δ᾽ διχρονων., ἐπὶ μὲν σῷ ἐσχϑρό- 

τατος 5 πὸ σημεῖον τῆς μακρᾶς, ἐπὶ ὃ τὲ ὀχυρωσατος,γ) σὸ σημεῖον τὴς 

βραχείας, διόᾳ ἀδηλόν ἐσσι χωρὶς σῆς ϑέσεως δῇῇᾷ σημείων", ἐΐσε μακρόν 

ἐστι 7γ ἐἰσε βραχυ τὸ ν' ὅτω κ᾿ ὁμοχογεμένα; ὄγτος ὅτι πᾶσα συλαβὲὴ" ἄνε- 
σιν ἔχει, κ) βαρεῖαν ἐπιδέχεται, χῶρι: σῆς συλλαβῆς τῆς ἐπιδεχομένης δ 

κύριον Τόνον.) παρεῖχαί σὦτο, πὸ ἐπάνω κεῖσθαι, φησι, πὴν βαρεῖαν “ἴδ᾽ 

χοιπῶν συλλαβῶν. 

Ἐχ αυΐϊρυς ῬογρΡἢγτΙΪ νοῦ]. ἀρρατεῖ... Οταιηπηαζίοος.. ααΐδας Πος’ 1η-- 
ΓΠ|- 

“ἰοπαταα κεινοαι αμαντανκοσσππσσνσοσεἔΕέΨ  ..-..ΠΡὖῸΠῸΠῦῸῤὖ  ΞῸϑ ϑ ν΄. ...... .... 

(1) Ιεξε ὰξ ος Α2.17. δικέν τε τέεσϑαι. 

2} [ὰ (οὰ, ς 400 ςοιηροηάίο. τερτχίοητδτυν λέψϑ'. [πίγα ἰτξε γε γέεσϑας γ Ργὸ γε-- 
δε λοὸ : 
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τὐμδεῦδξ, τ (Οοαάϊοας “ἐπιθπάαγεηξ, δος σοπξεγγεης οὐπὶ δἰ 6 Πα ΑΓ οὐ δας 
φυΐᾳι8 . ὉΡίεγναητε ὉἸεσῖοο Ατὶὶ Ὅτιτῖς, Ῥαγῖ. 3. {εξ τι ον 2. ρ. 25ι 
ὃς χζό. Ὠϊης ὉὉεηίογος “ἀϊσαπίυξ ἀρυά ϑυεζοηίαπι (κε {ΠῸ|Π τὶ 5 ΟΓαπΊτηδ- 
τιοῖς Ἱ,. Χ, ο, τὸ αυοά πεςεασι πὶ υδῇ γας οὰπὶ ΤΠ ἹΠΟΓΟΠΊ 
ςοη]απέξαπι Ὡογγεέξογὶς οἤῆοϊυπη, ποπ (οἷυπη ἢ 4υ]4 ετγὰϊῖ τἰταδαΐωμη ἃ 
ΠΙΡγΑΓΙΪς..). οὐ ΠΊΔΡΠΙ ΑΙ Π]ΔΠ1 «ὦ ϑαγγαν!υπὶ ἰογιεητὶς νεῦρα Ὁΐωγρειῃ,, 
φοΥγοΧ ἴα, Ἵξὰ Ἐπὶ ὅς Ῥγεν!απὶ ἂς Ἰοηραγαπιὶ {υΠαραγαπὶ ποῖας.. 4υᾶ- 
ΤΠ ἔογηη ΠΟΙΓΈΓΙ5 Ῥγογίυς Ἔγϑητ ὭΠΊΠ65. ἴπΠ ἀμ} 115 Ἰοςῖ5 ἀρροία πε - 
αὐοά Ποη ἴεπιε! ἀθργεμεπαὶ ἱπ Ἐρτερῖο Τοάϊοε Ἡοχηετίο 5, Μαγοὶ 
οασσμιν : εοαδεηαιθς ἋΠπἸπξξῖοηες., {ριγιτα5.. ὃς δοσθηῆτας Δα 4! Πἴπ : 
10 ὅς πε αυΐτυς δοσοηζαμη Ῥγάνεη πὰ ΠηραΠς Ὡοϊαν ες ἵν} 4015. αι: 
ΡΓΟΡΕΙα. ὯοΠη Παδεγαπῖ., ὅς {οτρηῆε Θέξδωρος,, Θεσδοσὶδς ; {εὰ ἤμης 
υΐατη . οὐ͵ὰς π0}}ὰ ἱπ ποίτσις ( οὐϊοϊξυὰς νεῆισία. 4πι Ὁδίο]ον  (- 
ἴε αήτε ὈΙοηΥΠΙ ΤἬὨτγαςοϊς αἴαζεη.. 4ἱ ΔΙΠΆΓΟΙΙ Οταιμηπλδίϊοὶ αἰ !- 
Ῥυΐϊυ5 ὅς Τ᾽ γγαηηϊοηβ ῬΎΙΟΥ5 Ργωςθρίοῦ., Ἑοπης ἀοοις Ῥοπρεὶὶ Μδ- 
σαὶ τοΠΊΡΟΓΘ. Ψ 

δὶς ὃς νεΐεγθς ΟὝἸτῖο] ριγίταπι τηθάϊαπι ἴῃ Ὑπυ τς αἸ ΙοηἾθα5. ποίδ- 
θαηξ ; αι διηδαπηοάμπι 5 0165 Γα1πὶ Πρ απητηΔ ᾿ητεΓ ἀπὰς νοσαίος, (1) ὃς Ρδιη- 
ῬΏΥΠΙ Ταυπὶ ('" Ἰηίεγεραπε. Ἡ ΐης, ἜΧΕΙ σταῖία, (ογθεραης σῶς, ὦ εἶρος, 
οὐπὶ δίς αὖ ὥρχ, σλησίάλος, γεὼῶς7 Τυνδαρεῶς, ὃς ΠΉ1116. ἄθ αϊθς νἱὶ- 

ἀε σὺν παγυ Ταἰαυροηυτ ἴῃ Ατἰποπαυπὶ Τι. ΙΧ. Ὁ. ἈΠ. Ῥ. ὅδο. δι ὅϑε. 
Ἐπ Βυ)ὰ5 φυϊάεπη {ρΊγιτὰ5. ΤΠ6 411 ἤρηππὶ, ᾳυοά ἃ ποῖγὶς Ὁπηηΐθυς Ἐπὶ- 
ΤΙΟΠΙΡιις ἀρεῖς, ἴσρε οδίεγναν: ἱπ εοάεπιὶ 1||ὁ ορῖίηο 5. Μαγοὶ (οάϊςὲ 
ἙὉΘΘΟΘΕΙ͂Ν, αἱ δοσυγαυπηπια ἤβου]ο ἀξοίπλο Ῥεγίτα ὅς εἰοραητὶ πιδηὰ 
ΘΧΑΓαῖι5 ἴα, ὅς ἴῃ 400 1115, ἂς νεγῈ ἅγεα 1 ἘΔΠΊ 50 0114, απ ρὰ- 
ὈΠ1οὰ Ἰᾳςα ἀοπαδίπιας. ἴῃ Ποῦ, ἘΧΕΠΊΡΙΣ σγαῖϊα, ξυνέηκε ἢς [ογίρταῖα ἴπ- 
ΨΕΠΙ65., ξυνέηχε, ὅς «14 ὭΠΆ1Π1Α. 

Ηυγυΐσε αὐΐετη ἐριγίτας ΠΊ6611 ἰηΐεγιὶ ογεῦγα νειρία ταρογίες πη Ηδ- 
ΤΔΟΙΘΘΠΠΡιις  ἀθ0}15. 81:5 δηϊπὶ Ἰοηυϊτυ ἐππηηλας ΝΜΙδΖοοῃϊις ἱπ Ῥχγοάτγο- 
ἴπ0 δή Ηεγαοίες Ῥίερῃπιαῖα 1 ΓΡ. 111. ς. 2. Ρ. 130. “Νοῖο Ὠϊς 
ῬΓΩΤΟΥΠΑΙτΙΕΓΕ ἘΧ ἢΐς οἰεπΊεητ]5 ἀπο, στὸ ἵΓ ( αυοά ἔρίτιτας αὐρεγὶ νὶ- 
(ΕΠ βεγεθαῦ ) πο ἴδηζαπιὶ ἱΠ|{1Ὸ νοσυη, Τεὰ ὃς πῃ πιράϊο δά θουὶ οοπι- 
ῬΟΠΓΟΓΏΠΙ., ἀηῖα ΡαγΐΘΠ ἴο]]ΠἸσεῖ ΠΟΠΊΡΟΠΘηΓΕΠῚ . αὐ Δίρεγαγι “εδυΐϊς - 
ὅς αἰτεσῃπὶ Γ' (υοά εἰξ ἀϊραπιπῖα ΠΟ] Ἰουπι}) ΙΧ 1116 αυδπὶ ἴῃ ρτὶη- 
ΟΙρίο ςοἰἸϊοςασὶ. Ηϊης ηυληνὶς ΕΕΤΟΣ ἘὰπΠΊ τεαυϊτας {ΠΟΤ ΠῚ, ταπηθἢ 
σενσα Γετηοίδα υδπΠὶ πενπα Γετρι δα. ἔς ΊθΈγ6 τπαϊαθγαης, ἴὰπὶ ἱπ ΤᾺΡ.Ἷ, 57, 
τύτη 11. 35. Ὧεξς Βειχκατι εξ, αυο4 114} 55 Ὀσουγγῖ, ἴῃ ΘΧΕΠΊΡ] υτ δἷς 
ἔευτὶ φῬοζείξ., αυα ἀυαθυς ΟΠ ΣΙ πέπ]ς νοοϊδὰς Εειχαπ μὲς Ἱπυἀ εἰ ρτο- 
ῃυηταπάμη. ΝΈΓαΠῚ οχοῖρὶο Ἰἰοσυπὶ 1 ἴ. 104 5 ΄ὰ αὺὸ δδμά ἀυδὶς τὸ 
Ε δάπιδείυγ ἴῃ τηδύϊο δηΐθ Ραγζεπη ΟοΙΠρΡΟηεηίεΠ.. αυὰ 14 εἰετηεηϊυϊη 
Εχρεδαῖ, Ὠεηρε ἴῃ Εγξυληϑιῶντι (2) ;5γ 46 4υὰ αυϊάεπι νοςθ, π 4υὰ ἴρίτΙ- 

τὰ 

(τ) ος ἀϊρβηιπια 40 ΖἘο!Π δας. Γωπιρίεταητ Εἰιτυίςϊ ; ἀς 4υα νἱάς (, Οοτΐ ρ. 1579. ὁξ 
χόο, ρταίαι, ἀοέϊ! ΠΠτ] ΠἸ τὶ Τοϊςτῖρι!,  ίγεία 4:1} Α]ξαδειο ἀπ]; «Απείορὶ Τοφεαπὶ. ᾿ 
(2) (ουΐοτ δυΐεη ΟἹ. Οὐοτίωπι ρ. 81. δίξία 4ε]} 1 ]}αὐεεο 4651} ἀπρίεδὶ Τ οίε πη: .γ υδὶ ἔα» 

ἤωβ εα τταέξατ ΄αυς εἰ “ΞΟΠ! οπ) ἀϊξάπηπι. ρετιΐπευτ,, ρος ῬΙΠΟΙ παπὶ ᾧ, 3, 



1 2Ὸ ὍΣΙΑ ΓΠΕΥΓΌ ΤΑς 

ἴιις πιϑάϊις Στὰ ἰηίοσίας οἷ. υὲ πᾳ ξυγέσκε δρυά Μαγοϊδηαπι ΗΠ οσπεσὶ (ὁ- 
ἀϊοθηι, ἴδ ξυν έχκε αὐ οἰἶπα {ογῖδὶ ἀθξδαϊς.,), νἱάς δυπιάεπι ΟἹ, Ματο- 
ΤΒίαπι ἰδ] 4, Ρ. 236. δὲ 237. ἱρῆις ορεγίβ., υδἱ σεζξε οοηξετε Σήλασο, 
αυοή Ηείγοξίας ἐχροηϊξ, ἔσεισεν, ἐείναξεν 5) κασέβαλεν͵, ἐῤῥηξεν. ἴῃ Πὸς 
απΐοπι Σήλατο, Ε ἴα Σ, ἰά εἴξ, πυράγαία ἔογιηα ἴῃ δἰ ἰδπὶ οοτηπηυ- 
ΠΙΟΥΘῚ γαηῇϊς., Ποῖ! οχ Ἐεὼξ ὅς Ευπερ.. ἴιατίη! ἐξοεῦυης {εχ Θ᾽ {ι- 
γον, ὃς Πις δχ Ἐσυς. [πῃ ἐπε Ταρυ 15, οδίεγνδησε εοάθπι ΜΜΆΖΟΟΙΪΟ Ρ. 
τ28. Ῥεοάύγομι!, Ὠ᾿αῖτῖθ. {{1.. ο. 11: τερεγγ ΕΤΟΣ.», ὅδ. ΕΙΔΊΤΟΣ,, 
ἃ ΕΕΙΚΑΤΙ,, αυοά οὐπὶ Οὗ. ἀϊσαητηα ᾿ξ οΙ Ιοαπι Γ, Ῥγοπυποϊαπάυη ἢξ 
αὐίος, ἱάϊϊος,) ὃς οἱοαιί, 8486 νόσος {,8{1Π85 αδέησ, οἱ οι, ὃς Οἱ δΊΗ1: 
ογῖναῖ ΟἹ, Μαζοοξίυς Ρ. 130. Ναπι., υἱ πιοηεῖ, ποὺ ἀἸἰραπαπηα 238 0]1- 

ουπὶ ἤλτα ἀεξηποῖα οοηΐαραῖ, αυἱ τποάο αὐ Ἡ Τιαζίηυσι. δοοθάσγεϊ, 
πιοάήο αὐ 5. αἰϊας αὐ Ε΄, ἥνε δά Ν ςοπίοπυπη : ἔνε ἰογίδη ἔριγῖῖα 
οὐαΐπποα! Τςοποῖριεραΐαῦ 1Π συζίυγα. αὐ ταϊχγυασι αυϊάρίαιη ΕΧ ΦΙΔΓΟΟΓ ϊς, 
Εἰθηιεητῖς Παδογεῖ: αἵ ἴπ δἰῖτε ΤΆΡαΠ1ς Η Θγαοὶ βεηῆθις πιο {ρ᾽γίταὶ ἀδῃ- 
ἴο σγαοοσαπη), ἤριϊονε, τοίροπήεθαϊς., τηοάο αὖ Ν' σοπίοπο 1, ΔΕ που. ἴπ 
(αϊπραπούαπι δυζοη ΠΟΠΊΪ5.. 481 ἃ ΠηΠ γα δά ἀδχίεζαπι ἐχαγαῖὶ {υηΐξ. 
τότε Οτιεηταί πὶ, ὃς πὰ Ἐτγαΐοὶς πποπυ ΕΠ 15. Ἴ 146πὶ ναοὶ ᾳυαοά δεῖ 
Ἡδοὑτγαϊουπι,, ἢνο ἃ, πϑς δἰαἠ οἰ ηυδηὶ ἘΞ ᾿πνετίθπι ; ἀθ 4υο νἱάε εὐπὶ- 
ἄξια ἰδίάομι Μαζοομίθιη Ρ. 129, ὃς (]. Θοῦϊ, δία ἀοἰ} πβαδοιο 46- 
411 «ποδὶ Το}... ΚΡ. 27. 

ΑἸΕΙφα  ΒΊΠΙ; αὐΐεπι το. δηΐο ἰηνθηΐας ΠΠ Θγὰς αρίγαῖας., τεπυΐδὰ9 
ΓΟΠίΟΠαΠΕΙθις ἀἀ]αηροθαης αὐ Ἡ. ὅς {ογϊδερδαης ΑΠΗΡΟΣ ὅς ΚΗΡΟ- 
ΝΟΣ, ρύο ἐφρος ὃς Ὑρονός, δῖ. ἴπ Τε]εθουγ πα 1Π|4 ἤδο ποη ὅς ἀπῖ]-᾿ 
φα ηλα (ΤΟΙ απιπα ΝΑπΐδηδ., αὐαπὶ 1Πυπγανογαησ ΟἹ. Η. Ἐ, Ζαπειῖὶ, ΟἹ]. 
Οοτῆπὶ, ἃ ΟἹ. Ῥεγεί! 5. ἐοΠ ΠοΠἤμπὰς 1Π1|ὰς Ἰηζεγργες, νἱάθθὶς ΕΚΠΗΑΝ- 
ΤΟΙ, ὕὑσὸ ΒΕΦΑΝΤΟΙ, ΑΜΕΝΠΗ͂ΕΞ, ρῖὸ ΑΜΕΝΦΕΙ͂Σ. ἘΠΕΥΚΗΟ- 

ΜΕΝΟΣ. ρῖο ΕἘΠΕΥΧΟΜΕΝΟΣΞ, δὲ ΓΡΟΠΗΟΝ, ρῖὸ ΓΡΟΦΩΝ : 8 
ΘΟ πι δ]. αὐυοά Οδἰτεῦ πτοπεπάμπι.. Ῥγοοὰὶ ἀμδῖο [ἰοσεπάμτη εἷς ΓΡῸ- 
ΤΙΗΟΝ., 1ὰ εἰς ΓΡΟΦΩΝ,, ποῦ αὐτο ΤΡΟΡΗΟΝ, [1ὰ εξ. ΤΡΟΦΩΝ, 

αἴ ῬεΓρεγαῃ. εχ! πιανογαηϊ ργα ητΗ 1 11} ὃς ἔαργὰ πλεᾶς ἰαήες5. Ρο- 
Πτὶ ἀυυταν τὶ, (ΟἹ. (ογῆπὶ ὅς ΟἹ. Ῥέγε} (1). δὶς Αι ὐοάο. Ἐπιγοῤῥιν., ἀϊ- 
καγυης ΓΑΓ]η1: αυἱ 7 φιοά οδίεγνπαάιπη, Ἱπῖογαα πη ὅς γεσθητὶ τη δ[Ρ]- 
Ταῖοηῖς ἰογιηαπι., 14 οἷ τὸ Ἡ αϊπλ! 414} ρατῖθπὶ . 4 1ῃ 111Π1π6 ἰθου 
Τὰ οςοΠΠτ, πὰ {ὰ]5 Δα δαθτυης ΠπιοΠῸΠΊΘΠζΙ5. 515. ἀρ Ἐδργεΐζυπι Ρ. 196. 
ῃ. 467. ἰαήαζαπι 4 ΟἹ. Μαζοςῆϊο Ρ. 127. ῬιΟΘαγΟΠΊΙ , οοουγεῖς ΟΙΑΝ- 
ΤΙΝ. ΠΙΒΑΒΥ δι; δος ας 466. ΘΕΜΟΒΤΊΕΝΕΒΙ; ἀπὶθ τᾶς ἐδ 

ε)υΐ- 

(1. Μαῖΐετο πεϊπὰβ. αἵδεητί τὶ Ροίία πη ἐγὰ ἀἰτὶ ΠΊσιο ΕΠ νῖτογ 41). ατ|ΠΠΠΠΙπο ἱπέξίτατο,, 7)- 
πἰεῖεαι (ςσυπδυπι δεριυδχίητα ἐς ΤειγαρΙς Οὐπίροηΐς ξάϊάττ ς Τοάϊες ΟΠ ξίαπο ἔοπια 
χ772.} αυϊφαέ ἐς πᾶς νεϊυ τι Πῖπια [πἰογὶ ριίοσε ἀρέης Ρ. 388. ἀς 389. ἀοξειῆίπας ἃ 
Τοιρετταιουῖς ἐεσυη αν εἷς ΕἙαἀἰτίοπὶ (δ) ηζέα., τρόπηον Ἰερῖτ» {ΠΠυωάφυς ρῥτὸ τροφυδίον 
ττοράυπι, ἀϊέξυπι ραῖατ. ΤΌτα δὐτοπὶ 111 δπτί 4} Ππηὰ ἧς ποῖαι αἰ ηὶ ΠΊλα [Γαἰετί οεῖο τὶς 
ἰερεπάα εἰξ ργοςυὶ ἀυδίο : 

ΙΠᾧ Διδςο ᾿Εχφαῦτοι δέξαι τοῦδ᾽ ἀμᾶνφες ( [ἰς ΡΙῸ οἰμεεμεφὲς ) ἀγαλμικ. 

Σοῦ γοῖρ' εἐπδυχοφτντον, τῦτ᾽ τέλεα οσὲ Τρύφων, 
αἱ Ἐκφαντοι 7) ἰὰ εἰξ,) ὥγαλμα Ἐκφαντοι., «1Ἑ ποῦγεπ ριορτίωπι ἴγουῖος. ΡοΠι πὶ ῬΓΩ 
Ἀκφανχος αἰ αἰζζωαι ἰἰς ρῖο Εξκφόνγτῳ, ἰᾷ εἰ, δέξαι ᾿κφάγτῳ γ αὖ Εερβαηΐο αεεῖρτ. 



πὰ ἘΠΕῚ Τ᾿ τλ ζϑι 
εὐυίάειι τε ΡΟτῚς ΠπαυΠΊ τὰς. πιο ἔρις αἰτογαηὶ σὲ Ἐ ῥαγίεπη ᾿ρτῸ 
ἴηΐοστο Η υἱαγραταπς : οὔα5. 4αυϊάθπι Π]ΟΡῚ5 ἐχειαρία Ρίαγμηα Ἑδδγεῖς- 
τὰς αἴεεῖ Ρ. 195. ὃ τοό, υὐἱ ἴῃ ΚΕἸΌΒΠΕ, ἘΥΤΥΟΊΙΝϑΘ, δὲ μὰ αἱϊὶς 
ἸΛΆΡΏΟ ΠυΠΊΕΤΟ. Ῥοίξ Ιῃνεηΐζας δυΐει [ἰτεγας αἰρίταῖα5.. ΟἾαμηΠδτίοὶ 
Θγαοὶ δητ)υ ΠἼΠ}}. ἀπε Ῥογρῃγτὶ πὶ .. ἰρισίτας ἰδηὶς ὅς δἴρεγι Πρηυτα 
ἴῃ (014. Πτεῖα ῬΡ τετ πυεγαηῖ, δ ἐαπὶ συσα Γεπυὶ [ἰζογα οοη]ιμέϊαπι., {ρ]- 
τῖτα ἰεηὶ , δῖ, οὔπι δήρεγαᾳ [οοϊὰζαπι., δίρεσο βοίδνοσαηζ. 510 ᾿Ἰδίτυγ [ογ]- 
δεθδηξ Αἰσρεὺς",: νεὶ Ροκίας. ᾿Ατρὶ ἐυς,, κοίπρος.,. ΜΕῈὶ Ῥοῖα5. κοίωρΊ ος., ὃς 
ςΟηΐγα χῥόνος, νεὶ Ροΐΐς χρόνος, ὅς θρόνος, νεὶ ροῖϊας. θρόνος ;. οὐ]ὺς 
φ!άθπιὶ νεῖεσιπηὶ αἱ ς. νει ρα δεῖαπὶ πᾶς Τὰροτίαητ η πος εοάεπὶ Οάϊο 6 
Ἡοιπεγῖοο, 481 ποι ἰοἰμπι απταυας ἰεξξίοπες . (εἰ δς δηταυδτῃ ΓΕρΓα- 
ἔξῃταῖ ογι ποσγαρῃίδῃ. Ῥογραῃγτγίυπι ἴαργα διά  νίπιυς ἀϊοδηζεπιΡ, 114. απ Ρ αὶ 
μόνον, κατ᾽ ἀρχος ἢ «μιλῦσαι, ῷᾧ δασύνεται,, ἀλλοὸὶ ὦ ὙΠῚ αὐ μέσον" διον σὸ ἔρ- 

ῥαπίάον.» αὐ μὲν ἀρῶτον «ιλῦται, αὐ Ὁ δέυπερον. δασυύγετια αἰσαυσως ᾧ σὰ ὅμοια. 
δι ἢ ἐρχαῖοι Γραμμοααικοὶ πὸ μὲν μἹ «Μιλὸ ἐἑυρισκόμεγονὶ ρὶ, ἐφίλεν.» σὺ ὃ καῇ 

δασέθ'. ἐδ άσυνον᾽ ὅδιον αὐ ̓Ατβέυς, ᾧ Χάπρος ἐψίλεν,, σα ἢ χρόνος. ἀφῥὸς., ὥῤῥόνος, 
ἐδάσυνον. ας ᾿ἀὐἴεπα ἐγαης νείξισ᾽α δαιτὶ υϊοτὶς -υἱὰ5. τηυϊζο ἰοηρίας. Ρᾶ- 
το ΠΕ 15,. φαδπιηια ἢς ποΐδης ϑοῇο ]α ᾿πϑάϊτα 'π ὨΙΟΩΥΠΙ ΤΏΉταοὶς Τέχυίω 
Γραμματικίὼ, ἴὰ (ρα. Μαδγοϊδηο 489. ἑύρηνται ἢ ἐχ ὑφ᾽ ἑνὸς ἅπανπα σοὶ 

γράμματα" ὅσσερθν γὰρ ἐπεγοήϑη πὼὸ δασέα, ᾧ πὶ διπλᾶ" φρὶν γὰρ παύτπα 

ἐπινοηϑῆνωι γν τοῖς ἐγαφψαίοις ἐχρῶνσο., εἰ ἠδέλησαν Χ' ποιῆσαι, ἐποίαν κ 

ᾧ δασᾶων" εἰ Ὁ ὃ, ἢ φ, πάλιν ὁμοίως σὸ ἐγείστοιχα ΑΙ δασειῶν" ὡς μὲν 

δε Βωμοῦσι" ᾧ, τὸ δίπλο “δὲ ἐξ ι'ἀυτων ἰσύγκεινσαϊ. ἄλλοι ὃ χέγοσιν ὅα ἃ 

σοὶ “μακροὶ πελευσχῖον ἐπεγοήϑη,, δ βραχέων ἄνωθεν ἀναπληρόντων «ἰὼ δάξιν, 

τιγὲς ὃ. φοιγίχεια ἐκόώλδν πὶ γράμματα, ἀπὸ αῷ φωνῆς εἰκῦνα εἶναι. 

Ευπὺς Πιοπιεάες ἴῃ δοὔετη (Ἰοάήϊοε 489. ὃς ἴῃ αἰτεῦο (ὐοέϊοε 5. Νατ: 
Οἵ, ἘΧ 400 Ῥογρῃγγίαπι ἀείογιρίυμη. βὐ!άϊπιυς: δὰ ὃ ᾧ σὦτο «ροειδένωι,, 
ὅτι 'πάλωι ἐκ ἣν εἰκοσιπέοσαρα γράμματα, ἐλ ις΄. ἐκ ἣν ὃ πὸ πρία πὸ κε: 

γόμενα διπλᾶ, ζ, ξ, «" ὅτε αὸ σρία δασία,, ὃ, φ᾽, χ᾽ ἔπε σὰ δύο μα- 
χρὴ, ἡ ζ «-. ὅτων Ὁ ἤϑελον συγγρά.ἂ; λέξιν ἔχυσαν ἐκφώγησιν. αῷ' ἢ Ὁ 
ἔγραφον αδ εν ἃ ἐπάνω “ὦ ε΄, «ὁ σημεῖον τἧς μακρᾶς " ὅταν ὃ «ἰω. ἐκφῷ - 

γησιν αἢ ω, ἔγραφον «ὃ ὁ, ᾧ ἐπάνω σῷ. ο, αὐ σημεῖον ασἧῆς μακρᾶξ. ὅταν Ὁ 
ἤϑελον συγγράψαι χέξιν ἔχόσαν τίω αἢ ζ ἐχφωγησιν͵, ἔγραφον σ ᾧ ὃ. ἐν- 

αἱ αῷ ζ" ὥχερ ᾧ νω ἑυρίσκομεν παρὰ τοῖς Δωρμεῦσιν. ἀναὶ ἢ αῷ ἕξ, κα ἃ 
σ᾽ ἐνὶ Ὑ αἰ 4 γ(1) πα ὦ σ᾽" ᾧ πώκιν. ἐὰν ἤϑελον γράψαι χέξιν ἔχυσαν 

Α 

σίῳ 

(1) Ηίπς ἴπ δητίφυ! ΠΊ πὰ [πίστι ριίοης βεστροφηδὸν ἐΧάτατα, ἃ Γαπλιπὸ Βάγτης ον εἀϊτ8 Ρ. 394. 
ἃς (εᾳᾳ. Τὶ, 23, Αὐτοτ. Αςεάεαν, [πἰστιριΐοη. νάεδι5 ΚΑΛΙΜΑΚΘ, ρτο ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, 
ΚΑΡΑΔΕΡΙΣΞ., ρτο ΧΑΡΑΔΡΙ͂Ξ, ΑΡΙΞΕΤΟΜΑ ΚΟ, ρῖο ΑΡΙΣΤΟΜΆΑΧΟΥ, ἡΠΑΙΑ;; ρῖὸ 
ΑΦΛΑΙΑ, ΣΕΈΚΕΠΡΟ 9 ρῖο ΞΣΚΕΦΡΟ., ΠΕΈΞΟΠΙΣ., ΡΙο ΠΣΩΦΙΞ., ΠΟΛΟΚΣΟ. ρῖο ΠΟ- 
ΔΥΞΩ , ΛΑΠΑΕΕΣΞ, ρῖοὸ ΔΑΦΑῊΗΣΞ ἅς. ὅς ἰπ ἀπε 4} Π 14 Ἰπίστιριίοης 4 Ο]. Αδθαῖς 
Ἑουγοης εὐΐϊτα Το. ΧΨΙ, ρ. το4ᾳ. Αέΐογ. Αςδάειῃ. [πίεγιρε.. ΑΝΝΑ ΚΞΊΔΑΜΟΣ ΔΕΥΚΣῚ- 
ΔΑΜΟ ΤΟ ΔΝΑΙΒΑΝΔΡΟ,, ριοὸ ᾿Αναξίδαμιος Δόξιδαμα τῷ ᾿Αναξανδρε. (ἐοηίογ 6]. 
Μωῆειαιη (4111 ΑἸὐτιφυχτατ, Ηρ. Χ. ρ. δ9. νείετεβ 1 Ατίπι ἃ ἢος 7 ἐς 1) οἴηπίδυ8 ἔεγε » 
Οταςος ᾿πηϊτᾶτὶ 7 ίὰρε ρίὸ ΧΟ, (ςτρίειαηι Ν ΧΟΟΒ; φυοά ἴῃ πιυ]εῖς οςοσυττῖς [ηἰςτὶ- 
ΡΠ οηΐθαβ., δῖ. ΟΟΝΙΝΝΧΕΟ., ρτο ΟΟΝΙΝΧ  ἰη [πἰςτιριίοης ἀρὰ Αἰάυπι πα Οτιπορξτα- 
Ραϊχ ταιίθῆς ρ. 271, ὅς 75, Εἀν τγόδ. ἴ)ς (α!Πῆτᾶτο δυτοπι δάπηῖο , δυδοις ΑἹρδαθειὰ 

νἱρίω- 



122 ΠῚ Ά ΤΞΕΓΙ ὶ ἃ- 

σίω ἐκφώκησιν αῷ ὃ., ἔγραφον αἰναὶ σῷ 5., πὸ σ΄'᾽, ᾧ «ρὸ αἢ σ΄) ἐσιδέασι «ἢ 

παρ᾽ αὐτοῖς σηήμεον αἧς δασείας ἐνδιεικγυμένης ὅασι αὔὖπο σὺ Τ, ἐκ ἔστι Τ, ἐλ- 
λὰ Θ «ὖ ἐκφωνήσει . ναὶ Ὁ σῇε ἐκφωνήσεως σὲ Φ., ἔγραφον ηὴ , Ὡροςιδὲν- 
σες. οἷς φροείρητωι γ πὸ παρ᾽ οἰυτοῖς σημᾶον αἣς δασείας" αἰναὶ ὃ σᾷ' χ, αὐ κι 

προσσιϑένσες σὺ παλιν σύμβολον «ἧς δασείας, αὐ παρ ἥμιν γω Η. διὸ, ὅσε 
ἐφάρέϑη πὶ οκπὸ γράμματα, ὧν σὸ ἕν ἐσαι ᾧ α ΗΠ, καὶ “ότε δασῶασ ἐπμήϑη 
εἰς δύο ἈΠ χάϑετον " ᾧ σὸ μωὴ ΄«ρωώπον, ἀυναῆς μέρος, ἵἿ,, σῇ: δασείας ἐςὶ πὲ 

σημεῖον" αὐ Ὁ δέυτερον, 1. πἧς ψιλῆς. ἐφεῦρε Ὗ σκῦσῃ σοὶ γροίμματα εἶς δ 
Δνρμκῶν Σιμωνίδης, [ . 

Αὐταυῆπι! δαΐεη οἰπηΐαμι Οταοὶ Δηἴδ. ἱπνοπία δἰρίγατοπυτη ἤσηα 
ὃς δασείας ἢ διπλᾶ! ᾿τξογὰς.) ἡυάσιας ΠΙΏΡΙΙΟΣΟΣ σὺ π, κ, σ᾿ Ροπεῦδηζ. Ἐδάσσα 
50 Π 0114 1η (οήϊος 489: πολῷ σῷ χρόνῳ τοῖς δέκα ἐννέα γράμμασιν ἐχρῶν- 
το οἱ Ἕλίωες " ὅϑων οἱ ἀρχαῖοι, μὴ ἔχοντες αὐ 4, σίἰω ««λίδα παλίΐδα 
ἔλεγον " ἐλε ᾧ πολεὶ ῥήματα ἄλως ἐξεφωνεν ἢ ἔγραφον. Ἐπ πος αυἱϊάεπι 
Ῥαΐεῖ δχ δητίαυῖς [ΠΟΓΙΡΕΙΟΠΙδὰ5.. ὅς Ῥγαίεγε πὶ Ἐχ δηιταυ τη 1118 
Αὐλγοῆς,., ἱπ Αἰηγοίαὶ ΑΡο ἑἰς τοπΊρὶο, 4 (]. Εουγποηϊ στερεσγία.. ὅς 
4. ππ|ὸ αν ΠεΙειΥ εἀϊζὰ ἃς ἀοέ! πιο (Ἰοτηπηθηΐζασίο ἡ υγαῖα Ὁ. 
394. δι ίεηᾳ. Τοιη. ΧΧἼ71Π, Αδοσαθ Αςδάεηι. [Γηΐτῖρεοι.. [δὲ δὐυζεπὶ 
δου σης 1|ς ὅς νεέζε ᾿γηςευς. Βα ποίου ἥας σοη]ϊοϊς Ρ. 420. 
ἤσηξ οὐϊεγυον 26 φμρίχηες της ὧδ οὐς ποιφυόσικ οὐαγαξίογες ( αἹομεὸς ὦ 
ἐ᾽ σποίορ αἰρδαδει Οτὸς ) πὸ ῥαγοίοηξ διγε 96 ἐς γερά βοσέίοης οἰ μῆνες 
ἔεεγες ρίμς σηοίθηηες. Ῥαν ἐχορηρίθ., 1! εΠ ἃ ργὸιμηον χη ας ἰομγο ἀαρο 
ῬΡ4. «ομῖμιε [6 σαρὺ ες Ἡούγομα ( Ἰάοτα ἀϊσεηάυτη ἠδ Π σοϊηραγαῖο οὐπ 
5 Βερτγαῖςο ) [6 ρυγοπομἊοὶξ μοί μοίοῖς σοθς. αῇρίγαείο.,,. Ὁ χε μο[οὶς 
[πης αἰρίγαείοα ᾿ ΟὉ' μὲ ἰος Οορίος,., ῥοήν τιαγζιον σοίτ αἰ δγοποο 7 {6 
(ΟἸΦΏΣΟΥΟΠΕ 4 ὀσαγτον ἰὸς )αηεῦσρος {ἐπ ἔαρρα,., (Θ᾽ ἐπ βουηβέγθηι μ χ. 

Ατ νεῦοὸ ροίξ ἱῃηνυεηζυμη αἰριγαϊίοηῖϊς ὥρπαπι, {οἰ σὸ Η, ηὐοά ἴῃ 
ψείεσὶ ΑἸρΡΠαΡεῖο Διῖσο., ποῃ «Ὁ Εἴα ἰοσυπὶ τοπυϊτ,, [εὰ δά αἰρίγαπάυμα 
ναίερας, οὐίεγναηῖε Ο]. Μαζοοῦϊο ἵπ Ῥγοάγοῃ, δὰ Ἡεγαςίεςς Ῥίερμὶ- 
Ἰηαϊα Ρ. 122. (1) αὐ Η νοσαίδυς δἰριγαηάϊς ργαῆχυμι ἕως. ΤΙάϑα 1δ]- 
ἄξει (], ΜαΖοοδίυς Ρ. 126. ““ [ῃ νεευπ πιο δῖσεο πιαύπιοτε ΕΒ Δ η9 
ἩἨΕΡΜΟΚΡΑΤΟΣ ἰερίζυῦ , ὅς 4}115 ἐσθ νἱοθυς Ἰάεα Η υἱαγραίυγ. 
ἸΜαστλοῦ 1Π14. αυοά γυτα Μοπτείβυσοηϊας θεῖ] Ῥεϊοροηπεῆδοο ὡραυδὶς 
ἔδοεγαῖ., ἤς ἱποῖρῖῖ, ΗΟΙΔΕ,, ῥΡεὸ δΐδε..... νἹάεῇς οφῖεγα.. [Ἃἢ ςεἰερτὶ Εατ- 
Ὠοῆδηα οοἰυπηπα , οὐ)ὰς {οι ἰςες δυξζογεηα Ἡδογοάθεπι Ατείουπι {αδὲϊξ 

φηυ- 

νιρίαε! αυάτυοῦ ἔἰτεύάγμα) δρυ Οτζοος, ἣφε ργοίειε ΟἹ. δραημεϊπηίυ8 Ὠ Πεγϊδιίοης Γςἢ- 
ἂα ἀε ρταϊζαπτία ὅς υἱὰ Ν αηηἱἰπιδίυπὶ Τὶ, Τ, ρ. 87. Εά. Τιοα ἀϊπ. 1706. ς ΞεΠο] 115. 1 Ηο- 
ΤΛΘΓΏΠΣ πφάπτῖβ8.) ( δὰ 1184. Η,, ν. 183.) 4υᾷξ τυῆς Τἰαδεὶ Ν' ΟΠΤῚ γ, αὐπς ρυδιϊες Γιεἰάεπῇϑ 
ΙΒ ο ες ἤμηῖ : ἐχ οὗ ἀυτοὶ γὰρ ἧσαν ΠΕΡῚ ΠΑΙΡΙΝ τοῖς ἽΕλλῃσι χαρακτῆρες. διά- 
φορᾳ δὲ ι᾿ὰ τὰ ὟΨ στοιχείων ὀνόμκτα. Καλλίστιατος δὲ ὁ Ξώμιος ἐπὶ 2 Πρλοποννησια- 
κῶν ταύτζυ μετήνεγκε τὴἍΥν γραμιιατικὴν» ᾿ὰ παρέδωκεν ᾿Αϑηγναίοις γ ὡς φησὶν "Εφορ)ς, ἴπ 
ἄυο «υΐάετη ἐρτεςῖο Ιοςο ρῖὸ αδϑίυγάο ΠΕΡῚ ΠΑ'ΡΙΝ τοῖς ἽΕλλγσι, τείεεῖδο ΠΑΡΑ" ΠΑ-- 
ἜΠ τοὺς “Ἐλλγσί, οὐαὶ Βοπιειῖέο Οοάϊΐςε Ματοίαπο 453. 8 400 εβάἀετη αἀ νογδὰπὶ ἢΐς 4πη5- 
ἴατα ἴμπτ: αὐοα εἰπὶ τρις ΟἹ, Μαβείαπ. Ατιῖς Οτιτίοᾳ 1αρ᾿ ἀατῖα 1... 1. ς. τ΄ Ρ, 6. Εα. 
ΟἹ. Ἰοπατὶ, υδὲ απο Ἰσσυϊ ρτοίεττ, φυϊά Ῥαγὶ ἀϊ σὰπν Πτετὶς ἢτ), νίάετς (Ὲ πσρᾶτ, 

(1) ἀοπέεν 1. δραηβειπηϊ απ ἐς ριαίξαπιία ἄς αἷὰ πιαιίίπγαι: Π]εέτατ. 2. Ὁ. οὐ Τὶ 1. 
ἘΔ. Γοπαΐη, 1796, ΟἹ. Ῥιϊπείρέμη ἀϊ Τογγεῦλυζζα ρ' 319, «1572. 1}οτϊτίοη. ἐϊ Ῥαϊετην, δὲ 
ΕἹ, ἸοίερυσΣ Μοιίίααυτα ἰπ [πἰςυῖρτιοηδ5 Βορίοἶσ Ρ 316, ὅς ἔς 46, 



ὐλυϊαο ππιίαπόα ῥτοα ΑἸεσογυμη οὐ πορστορία . πυπαυσπι Ατεςα τη: 
Ἡ,, αυδά Τιατίηος αὐριταϊίοηὶ τοίροπαεοῖ,, [υἰς Ιοςὶς ἀεπάθταιῃγ. δὶς ἨΟ, 
Ρῖο ὃ, χιοῦ ; ἸΟΔΟΣΕ., ρῥγὸ ὁδῷ οἷα: ἨΕΚΝΟΌΟ (δὶ πυ}18 εἰς 115 
ἕέγα, αυδηπι ΠῸΠ Γυλεϊ απ ΟἸΧΕΥΙΒ., οὐπη ταπίεη. {ογὶρίυτα ἢτ τῆεγα Ατιὶ- 
«ἃ ) ρτὸ Ἡρώδιε, Ἡργοάὶς.. ΠΟ [ᾶπὶ 4114 ρίυτα εὐ υἱάθπι σαπον]5 τη0- 
ΠυπΊθηΐα . ., ΗἨδξεηυς ΓΕ]. Μαζοςοῃϊυς. Ευ)υίςε δυζετα τοὶ ταῖτοῦ ᾿πηγη6- 
τποτεα ΠΠΠᾶῸ γιά ΠΠΠπηυπὶ 1Π|Πυπὶ Θοτία.., 401 Ὁ. 70. δὲ 71. Ῥατγιῖσ 
Ῥοπγειηῷ Γη(οσι ρτοηυπι ἴπΠ ἘϊτατΙαΣ γδιθὰς Ἐχίταητὶ πὶ, σγαν τεῦ ἰαρίαϑ. 
ΕἴἙ, ΘρΙσταῃῃεη.. π᾿ η04 ἱερι τοῦ ἨΟΜΆΝΤΙΣ , νεζίξηθ.. 4ηἱ 6 τα- 
5.7) ὃς Ραΐδης ἥος αἰηδίσαο ἵεχιι ἀἰςὶ. αυδτηηδάτηοάαηη ἐἸοίτος, {σε 
1)οω5.. ἥνο Πεα ἢεΦ οὐπὶ οοηῖτα ΗΟΜΆΝΤΙΣ, 1811 αἰ πὸ αυαπὰ ὁ 
μάντις, ὃς {εσυπάστα ΟἹ, (ΘΟΥΙΣ ᾿ὨΓΟγΓρτ τα ΓΙ ΟΠ ΠῚ ἀϊοὶ ἀεθυ δι , ὁ ἢ ἡ 
μάντις , ποῃ δὐξδη ὁ αὶ μάντις (1). [Ιἠεπὶ τεέξϊα Ρ. τ4φ9φ. [4 ἀοἰ 
«ἀϊξαδειο ἠοπ}} οηειορὶ Τοίοπαη!., οδίεγνανιτ ἤος ἀἐριταιτ!οης Πρηυτη δ᾽ 
Οτροῖὶς τυπρῇε Ἑττγυΐοος ἀϊοεητες ἔεγκίο, Ηεγπθ, ὅς, ; ὑπάς 1ιατ]ηϊ. 
Εττγυΐσος ἐξοῦτὶ., υ Εττυΐοὶ Οταοος, ἐοτρίεσμης Ηοσουϊες, Πεγθ5 ὅζο.. 
ΙΧ δυΐεπὶ Ορὺς Εἰξ Ἱποηεῦε 'ἴπΠ αἰδήασπι [πίοτιρτοπε. στασα δρᾶ (]. 
Θοτι. Ρ:174. {εσυηά» Ῥάγτὶς Τη ΟΠ ρτση. ̓η Ἐτγυτγία υτδιθυβ οχίϊαπείυτη, 
Ετὰ αταςυπι ἀξοὶες 1τἃ ἀδριέξαπι σζατγΓεγε 9. αὉ ἢ πιϊηυΐσυ απ 1 ,δτὶ Πυτὴ :. 
αὐειηδά που ὃς ἴπ’ αυθήαπι αἰϊὰ [ηἰογίρτίοης Οτςα ἀρ Ὁ] αυἤτηος 
ἐς Οτηάϊς., ἘΠογεηῖῖα., τεῖτε εοεπι 1δ] ἀδηη Θοσῖο Ρ. 175.:; ΠΟΩΠΟΠα ΔΙ, 
ἐη1 πῇ ἰἰτεγα [Γιατί Θὐκοῖβ ᾿Ἱπιην χία Ὁσουγτθυης ἴῃ πιοημπιδητὶς .. Οδίεγ-- 
απ ἰαπιεη ἱπΠ ἘΡΙΡΓΑΡΙ6 ᾿οὐβῖεσὶς ἈΠ εηεὶ"., δὰ ἰεδεῖῖς.. Μ|ΕτσΙατίς. 
ῬομτΙ δρῖς, οὐ ἀσέϊαπι αὐἹάειη... οἵ ἐξ ρετ' (οἱες, {ξά' ᾿ητεγάυτη ἢ]- 
τἷς ἁγοοίῃιαιη ὅς Βάϊς}}5 σοπίοσγιαπι. ἀεάϊτ Ἱπτερρτγεζατ οπεπῖ {απάπιως 
11ε (ΟΟΥῆηὶ η΄ Ἐρ! σία δή ΕἸ]. Ἐταποιίσαπι Ν Ἰουαπὶ Ἰηΐεσῖα νοὶ. νῚ- 
Ῥ- 541. δὲ ἔεᾳᾳ. δυιηδοϊαῦ, ΤΠ ττεγαγο. πῆς Ἑαγηάεπι ἐουπηαπὶ «ἢ ΕἾ, 1..ν11- 
ΠΟ ἢ ῬγΟΥὰς5 ἢ 116 Π|.. ΟΟΟΌΓΓΕΤΘ. οἱ ὅς ἴῃ τ]οηυηητὶς 4115. ὅς ἰὴ ( οὔ-᾽ 
ἴῃ! Ἐριαρῆϊο, αὔδα Αὐρυΐϊοτγυπι ξἴαϊο ροβέυμη ΟΧΙἰστηαΐυγ,, ὃς ἀδ αυο᾽ 
ν]άε εὐπτήετῃ 1016. (ογπηυγη Ρ. 55. Μοπβιδυςοηϊυμι ἴῃ Ῥαϊ:ορταρῃϊα τες: 
σὰ Ρ. 170. ὅς. ΠΠἸὩς ἘΡΙτουπφτογετε ῬΙΔςΕΠτΙ ἰυτη τ: 19. ὅζ' 103. 

2 ΠΙμὰ 

(1) (Δδεητα ἀπὸ ἀυπὶ 4 ]. Το", ἧς Ἀ δ᾽ (Ὡπιηιο᾽ 110 Ῥ ϊηςίρε, ἀΐ ΤΌτγέ πη 5222 ΤΠ ρτὰ' 
ποίγαβ8 ἰδ ἦἠεβ. ἰοηφε ροίϊτΟ.:» ἄζ ΦΟΥΏΠ. ΟΠΊΠΙὨΩΥ ΟΑὯΪ Πἰτετὰς δηΐαπί νοπογδίίοης ἀϊ πὶ ΠΙπο. 
Ἰενῖτεγ αἰ εητῖγο σορὸν ἴῃ: ἐπ ρ᾿ςᾶπάλ 114 ῬΑΠΠΟΥπ άπ’ ἰαἰςτι ρος ΕΧΨΊΙ.  ΚΙΞΞΟΣ. 
ΚΑΙ ΤΡΥΦΩΝ ΟἹ ΞΙΚΑΔΙΟΥ͂ ΤΑΛΑΠΩΡΟΙ. ΚΑῚ αδἂροι ΧΡΈΣΤΩ ΧΑΊΡΕε.- 
ΤῈ, υδ' ΑΩΡΟῚ ἵκεὰς νοτηῖι ( ρ 315. ἀπεῖορ. Ἱ{ετίπίοη, ἀ] Ῥιαίενπν. ) περὶ δὶ, συτὰ Πτ, ἔτι: 
ΠΑ Τα.) ἄοίτδα π9γι ριαιθριὶ. 1ἀεπὶ 1014. δὰ ἱπίοερείοπεῃ ΧΝΊ. ΒΕΤΤΙΟΣ Μ ΑὙΡΊ-: 
ΒΟΣΈΤΡΩΝΙ ΕΖΗΞΕΝ ΔῈ ΤῸΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΒΕΪΟΌ ΚΙΤῈ ἘΝ ΤΟΥ̓ΤΩ ΤΏ ΤΎΝΒΩ, 14’ 
«7, Βέττιο- δαυφρικος “Ἑτρων “ἔζησεν δὲ τὸν ἑαῦτε βίον᾽. κεῖται ἐν τύτῳ τῷ τυρῤβῳ, 
ας Ὡάρες Ρ.. 3.2. ὅς χ13: διξόσπα 4κἰ ρεγὸγ ἐρε {ερλεἰταπλδηξξ' ἰο᾽ συ  Π ἄοη ἐπβεπάειο πῈ114΄ 
ἡονα Παρ 4241} βρηίβεαιο 4! 4 εἰ] ἰεετεγξ γ ΡῈ εὐτοροησοπο ἰᾳ ραιοία ΕὙΡΩΝΙ:. «ἀνελεῖ! 
“γεάπκτίο ἀπερε ἐἤξις 4ωςβοτιια ποῦὰς ῥγοριΐο; ηναὰ {ειρβὰο ἰᾳ ἀΐεδέμτα γε ἰαιρέηβα βρεαῇὲ ἀεῖ" 
ηρο.., Μοχκιπάουϊ ἀρρτι0 ἘΖΗΣΈΝ' ΔΕ, νἱχιῖ δυιςτι 7. {επλδγ 7) ἐρὲ ρίιρόβο 4πεβα. ρατεῖς 
εεἰΐα (πρροπσα ἐπ πετῦο, Βμαϊς ρετὸ ερἰὶ βαββ,γ ποη {αργεὶ ἱπάουϊπανγίο {ἐππα ἐεσια; αἢ ἱπεοτ-- 
σεις ἐπ φιαίιρε αὐϊασ]ίο, ΟΡὲ ρετὸ σοἱεπεῖετὶ πὸ Ἰαζοῖο ἴο ἱπηρερβηο αὶ ἐβρίμυημο υσοϊ!ά ἴπ ἀρ" 
Ρ».ΠΠ» ἀρ) ]ε αν} ἃ 44ε|}4 Γρίἐσαχίοπε. Ατ νέτο ρσυοοι} ἀσθιο ἢιϊς ΕΤΡΩΝΙΕ οἰζ υοταξῦ ᾽ρ! 99 
Ῥτιυτα 7. ὃς γγᾶ, (υοιι ἡ πεπιάμηι ἐποίσει), ἔεοῖε στὰς ϊς {τπ! 08. αδῖςς νοὶ. τος, εὐδωτξάτο: 
Ἀφτιῖυ5, Μία τῖςις Ἡ εἰτοπὶ ἔτειῖ ;, τοι οὐϑεῖν, Πεΐγου νὐλλι ἀέξει αν. δομορὶ 



124 9 ΓΙᾺ ἜΚ ΕΒ Α͂: 

ΤΙυἀ τηλρὶθ΄ οδίεγναίϊοπο ἀϊσηυμη,, νεϊεγός δηῖε ᾿ηνδαΐα Η ὅς Ω... δεῖς. 
γηυτα (1} ες ὁ πᾶς ὅς {ππρ|]1οἱτεῦ Ροίαῆςε. Ηος ραἤῆπι. οδίεγνδθὶς ἴῃ 
φπτί 4 α ΠῚ πλῖ5 ΠαταΠ15 δὲ ΤΗ ΟΣ  ρΓΙΟηἸδυς ,. ὃς 1π 115 πεσε πε! οΥ θα5.γι αυθὲ 8ηξ]- 
φυ ηπτυμα ἐγ θη ρθη τεργαίεηγαπε.. 510 15 ται  ΠΠπηα δητιαυ 811 
Τηΐϊοτίρτίοης. ,, Αἰηγο 5.2. ( φυα υτὸς παηο δοίαδοςπογίοη ἀϊοῖταγ.), ἃ (], 
͵ΑΡΡαΐίε Ἑουγπιοηῦ σερεγία., ὅζ. βάϊτα. 4.1]. Βαζιβείειαν Τ. ΧΧἼΠ. Αξἔος. 
᾿Αοδάειῃ. Ταΐοσί ρτῖοη., Ρ. 404. 1[Κ͵Τ ΕΟΚΡΑΤΕΕΣ ΘΕΟ  ΑΠΟΛΛΟΝΙ ΔΑ- 
ΜΆΤΡΙΑ ΔΑΜΆΑΤΡΙΟ ΙΕΡΕΙᾺ 5.081: ὉπλϊοΥοΠ ΡΓΟ’ οὔλεσα δ1ὴῚ5 Ροἤέυμη .- 
δ. ΙΚΤΕΟΚΡΑΤΕΕΣ,, [εὰ ἹΚΕΤΕΟΚΕΡΑῚ ΓΕΕΣ,, ( ὡς Βαδεζυ  ]η΄ δἰϊα 8Πη-- 
τᾳυϊάπια Ἐρίρταρῃε ἜΕΩΡΗ Δ0' Ἑυτοία ἔερε, Βεα ΟΓΑ͂Ι, ἰά εἰς, Μ|:- 
πϑένα, ςοηίξογαεὶ, Τ. ΚΝ. Ἀδοτ. Αςαδάήδιη. [πος ΡΈΕΙ Οἢς Ρ.. 403. ̓ εἢ 
νεῖς Τιἀσομαπι ὨοΙοῇ, ἢς ἐϊέζοταπι δῆτα Ἐωδορη μη πεῖ. Ευτοΐω σεθα- 
ταῦτα ὃς {μοοεῆογοιι . δὲς ἴῃ δπιὶφυ πη ὃς νεται Πλγη5. οπδταΐξογιδιο- 
εχαγαῖὰ Ἐρίρταρῃε Ναηΐδηθε Ιουπου],, αυδ. ἃ (]ν ἘΠ εγοῦντπο Ζαηῃεζίι 
Ῥτΐπιυτα, ΡΌΒΙΪΟΙ 7υτὶς. ἐλέϊα., ἀεπάθ ΣΠυΐγατα εἴτ᾽ ἂ' (]αΓΗγα 15. ργἤΩῖ.. 
Ῥαῖεσι., Μαβεῖο, δέ ἀδηϊηὰς 4 ΟἹ. Ῥοίδυδ!, ἀρὰ αυεην ὙΕΡΕΓΙΓΌΣ Ῥ. 
9: ΞΕ ΝΙΟπυπιεπέασίιιπε: Ῥεϊοροῃηεῖ.:. Ἰεσίτυν. ΠΟΛΥΎΚΡΑΤΕΣ 
ἈΝΕΘΕΚΕ Ὁ. 081 δὶ5 εἰ ρῖο κ - φυεπιδάπιοαυμῃ 1π- νετυἸἢϊανς Ατδ6- 
ηΐοηπαπι πυτηΠ|15., ΑΘΕΝΑΙΩΝ,, ρῦο. ΑΘΉΝΑΙΩΝ ; αηὐόγαμη, αυϊάειι: 
Ατδεηιθηπαπι παπλ!ΠΠ18... ΟΠ υὰ Δ ΗΓ Πγλυμα.,. να ἀρυά (ΟἹ. Μαβει. 
Ῥ- 293. Τ. Υ. Ο[Πονυσζίοηί ἰοετογαγίε. ᾿ 

εῖπάς νεΐεγεβ. ὅταοὶ ὅσο. ἐρῇίοι », δ ἀμο οἰαίογοπ:ν ῬΙΟ Ἢ δε. ὦ 
ὨΟΠΔΌΠ ᾿ΠνΈπεῖς Ῥοΐυογαηξ. 510. 16 δητ]υΠΠη0 Ἰομέο. πηιασπιοσεο Ατ-᾿ 
φὨϊάαπιὶ . Αὐήγο!ς α' 6]. Ἐουγπιοηξ᾽ τερεγῖο., ὅς, εὐϊτο. 1. ΑΝ ΤΡ, τοῖς. 
ΑῷἝογ. ᾿Αοδάήεπ. - Τηἰογίρτῖοη. νἹάεδί5. ΑΡΧΙΔΑΜΟῈ ΑΓΕΕΙΔΆΑΟΥ ΔΛὰ- 
ΚΕΔΑΙΜΟΟΝ., υδὶ ἄμπρίεχ οπηοτοη, ρτο οππερδ:. δῖος 1 νει ΕἸ Πμηἱς. 
ΤΩ ΟΣ ρΕΙ ΟΠ Ίθας θρερομυϑῆν ΕΧΑΓΔΓ1 5.9. δ εοάεπῃ (Ἰ- ἌΒδατε Εουγπιοπέ τα- 
Ῥετγιῖς... ὅς δάϊτὶς α ΟἹ, Βασιβείειαν. Τ᾿ ΧΧΙΠ.. Α ὅὥοες Δοδθεπι. [πίρσ! ρο- 
τίου. Ρ. 394.. ὅς {εη4. Ραμ. οσουγγς ΜΆΑΤΕΕΡ, τὸ ΜΆΑΤΗΡ; ΠΑ- 
ΤΈΕΡ., Ρῖοὸ ΠΑΤΗΡ:, ΑΕΕΡΘΠΆΑ,, ῥτο ΔΗΉΡΟΠΑ,, ΑΜΎΜΟΝΕΕ,, 
ὉΓΟ ΑΜΥΜΩΝΒ, ΚΑΛΔΛΊΡΟΕΕ;, ΓΟ ΚΑΛΆΙΡΟΗ, ΓΕΒΜΑΤΈΡΙΟΣ.. 

ῬΙῸ: ἙΗΜΑΤΕΡΙΟΣ,, ΜΕΝΕΜΟΟΝΟΣ (2). Ρῥῖὸ ΜΝΗΉΜΩΝΟΣ . 00}. 
ἀσρίεκ. 

---..-........ --ν--....Ἥ.ὄ.ὄ.ὕ..ὄ... "ν .......-..-...-...-- 

(1) Οεαἴεηυβ. ἀοξεῖ ΠΙπιο8. 1εὲ Ἡϊρροςτγατῖβ. Ἱπίεγρτες δέ Οτίεἰουβ ,, Οοπλπλεπίδτ, Π]: ἴῃ 
ν"- ἙἘρίάεπι. αν 1 εἶτ. 40. ῥ. 78. Τ. ΙΧ. Εά. Οδατγίεγ. δα φυτῶν ΚΝ παλαιῶν τόν το: 
σὰ Ἢ δύφ ϑεγγον , Ὁ τὸν τὰ Ε΄, δι᾽ ἐγὸς χαρακτῆρος, ὃς νὰ) μόγις σημαίνει Ἃ ὃ τερον" 
4. }.0.γ.» ΣῊ, ( τεῶς ΣῈ εἰεηἀνῖι 1ο. ΟἸετίσας Αττ. ΥΉΗΣ Ρᾶτι. ΠῚ. (εξτ. τ. ς. ΙΧ, 
Ρ. 122. ψΟ] απ)... (εσὰη ὦ: Ὑ πολλὰ. γέγ ύνεν ἁμαρτήματα ἣν ἐγγραφομεέγῶν ε κ΄ τί σά γνώ" 
μίω τῊῷ γι ψάντων ᾽. χά μετάϑετιν Ω γρκαμάτων ποιιταμένων τ διο ἢ Ὡροσεέχειν. 
κγοιβῶς χρὴ τοιώυταις γικφῶς, οὖ αἷς διυυατον ἐς; τὸν τῇ Ἡ Φϑύγγον εἰ: Σ τὸ 
μετα βληϑέντας ᾿ ἢ πέμπαλ'ν γράψαντας ἦ ἐπα; ἐῶ σασθα τι γέφι : ὁμοίως δὲ καὶ 
ἀπὸ τὸ  γχοὶ Ο ποιητέον , ἔτειδὴ χαὶ τότων σιἀφοτόρων δι φϑηγ γρι δι᾽ ἑνὸς χαρακ- 
τῆρος ἐγρώφοντο . Μ͵Ιιάς δὲ Ῥ]εοτοπειρ ἴπ Οτάιυο : ὑπᾶὲ ρᾶῖεῖ τὸ  (σπθηι [τά ΡΊΟΡε 
φὴ Πλμαι τῷ Ε δεζεάεγε ( ποῦ δυϊεπ δὰ ἴοπυπιὶ τῷ ἢ } ὑτ ἴοηυς τὸ ὮὩ δὰ ἰοηυπὶ τὸ Ὁ 
δεςεἀϊι 
(:) ἴὰ δὲς νοσε ΜΕΝΕΜΟΌΝΟΞ, ποιαπάστη εἰ τὲ ἐρήϊ!όη Ἰοϊοτῦ τὸ κε ὅς τὸ » ἰτῷ 

ληίετταν 5 ὧζ ἴῃ [ἰ(ἀςτῃ [βἰςτιρεοηϊρὰ 5. ραΠ ἔπ ἱεᾷ ἰτὰΓ ΚΑΡΑΔΕΡΙΣ γΡΙΟΧΑ ἩῊν τ στὰ ) 
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ἀορΡΙεχ ΘηλΟτΌΏ. Ῥτὸ οὔλδρα δίς, ὅζο. 6 πος υἷι ἢς Βεϊϊοήοτυς, Ὀ)1σ- 
ΣΥΠῚ Ὑ γδοΙς Τέχνης Γραμνμαςτικῆς ϑοΠο] ]αἴζες. η (οάϊςθ: 5. Μδτγοὶ 4809. 

μακρὰ λέγετω «ἢ Η ᾧ «ὃ Ὡ,, καὶ αὖ σύπῳ αὐ σχήμοτος ᾧ πὸ χαραχπῆρος,, 
ἐλὰ αὐ δυνάμει πῆς φωνῆς " ἐκ δυο γὼρ φωνηόντων σωμίσπατωι, ἃ εἰς δυο 

αναλιίοσει. διον αὐ φάος, φῶς λέγομεν, ᾧ «ὃ φῶς πάλιν εἰς φάος ὠγάλυομεν" 
ὁμοίως πὸ δῆχον 5. δέελον χέγομεν., χαὶ πὸ βέλεα βέλη. «ὦ Ὁ βραχέα ὅπε ἐκ 

δυο σαρίσάισαι. ὅτε εἰς δύο ἀναλύεται. [ἢ εοάεᾳ (ράϊςε ϑεθρηδηϑ.» ὃ- 
ἢυς Πιοηνῇ Τ τασὶς. ϑοπο  αΐϊες : τὸ μακρὸν βραχὺ ΠῚ ηκύγον κέγε α 
διάσπημοα φωνῆς. ποϊλίκις χὰρ αἀυπὸὶ εἰς ἑαυπὰ οναλύετωι, κὶ συγκράνεσοι. οἰ- 

γαλυύεται γᾶν αὐ Η εἰς δύο εεἰ., ὡς κ) παρὸ σῷ ΓΙΣιητ, ““ δέεχον. ἐπὶ σῆμα 

δ' ἐχόα. (1}.,.... ἤποι δῆχον " χαὶ σωωρέσωιι πάλιν σὰ δύο εἰ εἰς γ γ ἐἰ- 

δὲεε, ἐἰδη. 

51. συοαὰθ ἰοηρας νοζαΐθς σείηϊ παγδ ΔητΙ 4  ΠΊΛΑΙ ΓΙ ΔΕΙΩΙ {ο]ερδηΐ., ἴΏν 
αἷς Ῥυιοίδηυς ἰαυάᾶτυ5 4 Γαπηπῖο νἶσο ΑἸΏΙΡΑΙε᾽ ἀἰορ  οἀδόκι! ΟΙ υϊογὶς 
Τ΄. Π. ϑαρρὶ αἱ 1) :7Πγεαπίοη! οἰ ἢ τοαάοηιία «1 (οὐ οηα.γ) Ρασὶπα 71. ὅς 72. 
ἀοξεπητης ὨΗΠεττατΊοης ἐθ ἀποδας δα πῃ 11015 ΟΣ  Ππια ΤΡ 5. 1 αὐοτυπι 
ἀπὸ ἱεριτας ΡΑΑΡΙ, ργτὸ ῬΑ͂ΡΙ. υἱ ἴπ ταῦ ΠηπιΦ ηἡυμαίπο (ὦ, ΝΟΠΊΟΙΠΙΙ 
Ψαϊα ἱερυς ΝΑΑΙΑ,, ρήο ΝΑΙΑ : αὐ ηυδάδηι [ηἰεγιρίοης ἀρυά 
Οτυϊεγὰπὶ, Ρ. ΟἿ... γ. ἃ ἃρυὰ (ΙἹ. σαυρὲς ἠε αοΖΖο, 7 ήζοονίο {οῤγ4 
ἐ Ι[οεϊφίοπο ἀοἰἰα δαί ἀοἰίᾳ (οίοηπα τοβναια.,), Ἀοηηα τ635 . ἘΠ τμΝ 

2 
«᾿-. 

ΚΑΡΑΔΈΡΟ,, ρίῖο ΚΧΑΡΑΔΡΟΥ., ΑΡΙΣΈΤΑΝΔΕΡ, ρισ ΑΡΙΣΤΑΝΔΗ͂Ρ, ΑΡΙΣΕ- 
ΤΟΜΑΚΟ,, ρῖο ἈΡΙΣΤΟΜΆΧΟΥ, ΠΕΡΟΜΕΝΑ., ριο ΠΡΩΜΝΑ.. ΣΕΚΕΠΡΟ,, 
Ρῖο ΣΚΕΦΡΟ., ΞΕΚΕΝΟΜΑ, ρῖο ΣΚΕΝΟΜΑ ὅτε. ἀς φυᾷ Πηρυ!ατὶ οὐ ΠΟ γά ρ᾽ν18 το- 
δὶς ἰδιάςεπι (πταιυ5 Βανι Βεΐετηγ. Ρ. 406. 1 ερβίοη ( Ὠἰς ἵπῖετ ἀμμ85. ςοπίοηδπιες ἱπίεγταπι }, 
γδροηὴὰ σα {εϑευς ἀετ Ἠεδτεμκ, Ὁ Ἰδὲ ῥ᾽εηῖευς Ῥοτίοης 1 α]ομεοῖεηε το] οη δ: 7) ῬΌΜΥ δΌΣΙΕΥ 
ἃ «ε φιη᾽ 1] ρανοῖε, 14 τεπεοπίτε 4ὲ ἀἄδμθ εὐηΐοπες 44πης “πὸ πιὲπιε {γ]14δεὲ΄. δῖς (ἀρτὰ νἱ ἀϊπιμ8' 
ἹΚΕΤΕΟΚΕΡΑΤΕΕΣΞ,, Ριο ἸΚΤΕΘΚΡΑΤΕΙΣ, ἱπ δπιίφαὶ Πα Ἐρίρταριε ἃ ΩΙἸ. Βουτ- 
χοῦπτ εἀϊτα Τὶ ΧΡ. Δέϊι. Αεδάοπι. Ἰηἰοτ!ριίοη. ρ΄ 40:1. Ππτάτπὶ Ῥθοῖες ταῖς τεπροτῖς » 
4υοῦ δγϊταπάυτ, δἄέο νοϊαριαϊτὶ δυτΐα πη σοηία]εΡ χης 7 ὡς ΠἸτετᾶ5 ΕΠ παῖ α5. νΙ ΔΓΕ» 0Π8Π7- 
4υςε ἐν [9 ρτοτίω τοί ]εγεπε: υπὰς ἴθ’ ἸἨάεια. 1 δίςειρτί οπΐδβ., ΚΦΛΔΊΜΑΒΚΟ, ριο ΚΑΔ - 

ΔΙΜΑΧΟΥ͂ ; ΚΑΛΙΚΕΡΑΤΕΕΣ, ρΡιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ͂Ξ, ΚΑ ΔΙΚΕΡΑΤΟ,, ρῖο ΚΑΔ- 

ἌΙΚΡΑΤΟ. ΚΑΛΙΊΚΕΔΕΟ, ρῖο ΚΑΛΛΙΆΛΔΛΕΟ.,, ΣΈΚΟΛΑ., ρῖο ΣκΚΥΛλᾶᾷΑ͂ ὅς, 
ἅς. αυεσαάποάίπι ἰπ ΕὈδταια Γ01ΠΠ1 ΟΟΙ]υπηπα.). ἅππο Ἀοιρα ςοηάϊτα 493. ἰστίρτυπι 
στᾶῖ οἴαίεν., ὃς [ππια: 7, ῬΙῸ εἶα), ὃς. Γμηρηας. Μ͵λάς εὐπη άςπι Τὴ ΟἹ ΒΑιΒοἸεῦΥ Ρ. 402. 
ἃς 4το. δεὰ ἢος εζὸ ποη τᾶτὰ ἢ οτί θη 5 ΡΕΓΌ] ΓΕ) α 31 οὐ αἰ 8. δητΊᾳ} ΠΙπιὶ5 Οτα εἷς σοιη- 
ἥἄϊυης ἴαϊε ορίποτ, 4υἱ 400 επτίφυϊοτεβ εὐᾶπῖ.) ἐο ρτορίυ8 84 ΡῬῃσηϊεϊαίη «Ἴοεάεθαηε 
Ζετῖρτανατα,, (δυεπηοἀπηοάυταν δυτεπὶ ἐο5 ν᾽ αἰ ΠῚ }8. {0 πὶ ἢ Π{π νθίυτὶ μι βευκ τοοδῆϊο γ (ἰς ὅς 
εοἰάειη οτεάο Πάρυϊῆς ἰμυτα γείυτι Ῥάσες ζογεε. Ἦος [ἰτετα5 ἴτ8 ΡΓΟΠυποί τίθης σελ! παῖ 9 
τ ἴὰ Ἠπεῦτχο ΟἽΩ ,»οἰά ε΄, φίρήηη, ἀυοά οὐ σεν γεε ρτοπι οι ΑτΤ φίπηξην ὅς. πυγὰς 

αὐϊἀ ἐπι 456: ζοτιὶ" 5 4υοὰ δὰἡ ἰἸὰ γαϊεθας , ὲ ΚΑΛΊΜΑΚΟΣ ἰτα΄ ρτοπυποί τες ἃς {ἢ 
{ετίρτυηλ {υετ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ:, ἤφυτα ποῦ πιᾶξι8 δρυά. ψεῖθιεβ Οἵἷάζος ἼἌχργείϊᾷ 

εἴ) 4υΔᾶὶ ἀρυὴ νέϊειεβ Ἠξεριζος δῖε ἱπνεπίᾷ ρυπέξᾳ. Ξὶς δῆτε ἰηνεηῖβ Φ, χ » ἢ.- 
δερδης Τὰ νεϊαϊ! σε, ἰὲπε 7) ἀυοὰ ἱπάϊσοθαι φᾳυλπδο ΠΟ ρῥτοπυπείαρ ἀυ πὶ Ἔγας ρὲ γ) 
ὨΟη Αυϊεῦ ρδὲ 7 Φ ; ὅε 4υδηάο 5. νε!δί βτδτία, ΠΩΣ, ἤνε υἱὐ (οτδεῦαηι ΠΟΞ ) νοὶ 
ΠΟΟΣ;, ρτουυποϊδη ἀυ η᾿ εγᾶϊ 7) εὐπὶ ἀκ46: ἱεπὶ 7 ρο5.) ΠΩΣ, Ἰὰ οἵ» 4φμοπιράογ πϑῃ δῖε Π) 
501) ΦΩΣΣ, τὰ εἰἴ7) ἵμε, δὶς δρυὰ Ηεῦταος ΣῪ οὑπὶ ἀάσες ἰἐπὲγ Ρτδπαηςοίδ᾽ἀυπῦ Ρ.» π᾿) 81 {ἴτε 
ἀαρε: γ,Ρ5, Φ; ὅς Ἢ οὐ ἀασεν ἰεπὶ Ρτοπυποίαηάυπι ὃ.» ὃ: {πε ἀ456:5γ υἱ Ν' Π᾿τετὰ ςοπίο- 

πᾶσϑ: ὑπάς οστεάο τὸ β' ἀρυὰ Οἵἴχεος, 4υἱ 4 ῬΠοίςϊ δὰς Πἰτεγασυ τὰ ἰσΥγ85 ὅς (0Π05 ἀσοδρε- 
τὰ πτ γ ἴῃ αυἱδυίάδαν νος. Ὁ. 7) 1ῃ 4}1185 ν' να] υἱΠς, συτὰ ρτᾷίεγεα ςῸ5 ἀπιίᾳυλιί5 νος Α]ῖ 
Ψ τατυϊε,., ἵπῆγα ργσδοζαγ {πΠ0|15.. 

(1.) ὲξε αὐ 12:4. Καὶ. 466. δέελο» δ᾽ ἐπὶ σὴ μιὰ τ᾽ ἔϑηκε γυδὰ γ᾽ ἀε8 γείεύετῃ ἰςτρςςι 
ἴογαλδὰ 8 [ἰρΥλγ 15 ἰὼ ἣςς Ἡοπηεγ; Ἰοςο. (εἰ νδίδτη ως, 
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ΒΕ5. ρίο ΡΑΘΤΟΚΕΘ,, ἃ δρυά Οτυζοσυπι Ρ. ΜΙΧΥΤ. ἢ. 6. δὲ 
Ἑδθτγετίαπὶ [πίοτγιρτίοη, ἔ)οπιείξὶς.. ον 5. ἢ. 388, ΕΑΑΤΟ ΝΑΑΤᾺ., 
ρΡῖο ΕΑΤΟῸ ΝΑΤᾺΑ: υἱ δΔριυά Ἐεϊπεῆυπν (Ἰα, ΧΥ Π. 129, ΝΔΑ- 
ΕΙΝν5. ρῖο ΝΑΚΙΝν5: ἀκ αυὸο νἱάεηάυς Κεϊποῆας Ρ. 265. (Ι, ΟἹ!- 
ΨΊΕΡΙ 1Ὀ]ἀεπὶ τηοηθὲ σης ἡποτεῖ οδίοίεν ἴα τειηροῦα Ὑγασιοὶ 1... ον 
εἰϊ, ἐξουσημάσπι Ὁ ΠΟΣ Π!Ιαηυπα 1... τ. ὁ. 13 γ. γΕῈ] ροτίυ5. 7.}}1 Οαίατίς.ν 
αὐ ρυΐῖλε (εἰίως ΟἸτζαάϊηι, Τυσίῖαῖο οἰ} οΥἱσίπο ἀοἰ κα Πηρμα σοἰσανος. ΧΙ. 
δ:ς ὃς [ Ιοπσιπι τ ηρκαν Γι τη]... (]. Ζασπασῖας ἴῃ {{|πρωσίοπο νἤπεὶ- 
μαγίο-ἰαρίήαγία Ο. ΧΙ. Ρ.316.. Θμαηήο μη4 (οἷα 1 ἰώπρᾷ μὸν φισημτα 

4Ὁ0{{6 α {ενήυενε, μαυαῇ! ταίογα κἰϊ [Ὀγίυενσ᾽ ἀπο ον Ργοίμηραπείο [4 [8007.- 
44: «οτὴ 14. τιηα ῥἱοιγα γίρογίαια ποὶἰὸ δίρεῤοίε ΕἸογοπεπο «εἰ σον Τ.. ἵῇ.. 

Ρ χ1.) ἡγουαῇ 5115 ΕΤ ΠΙΒΕΕΎ 5. (οπτ δὲ εὐπιάεπι (]. Οοσίαπι Ρ.. 
1.24. Ῥαγῖ, {ξδουης, Τη(ογίρτίοη, ΑπτΙαμαΓ.. 1ἴη: Ετγυγία Ὀτδιδας ἐχ τἀπιὶατη -. 

Πεηΐααα. δητίαυ ΟΥΣΟΙ σῷ Οτηϊοσοη ἂ οἴπεσα., ὅς δρἤίοη ἀρ εἴὰ 
ΑἸ Ογἰ πο ποῖανεγυης [Πεοῖα {ρογηροῇία δυζ “πβδέν . 4081. ΠΠ60-΄ 
ἴδια ο ρᾶγνο {υδάμέϊαπι ἱπ. ῬΕΓΠΠοΥΌΠῚ 9 ΤΩΙ αξαποζαπὶ » 4υδπάοαμεξ 
εἴα (ΟΟΙΊΔΡΘΠΟΥΠΠῚ ΠῸΠΊΠ15. νἹάθη 5 ἀρυή Ηδνεγοδιπρίυτη ἐἐ ΠΠπτε-- 
τὶς Υαοὶς ἢ, ΧΙ., ὙΠείλυγ. Βτίταη, Τ 1. τό8, Ὑ. [Π.. τ63.. οδίεγνα- 
νι (]. Ῥαοϊδαάὶ Ρ.. 261. Τ΄, 1. ΝΙοπιυμηεητῖ:. Ρεϊοροηπεῖ, 

 ϊλοπηεάες 12: 1Π|Ππεπὶ δ. }1}5 1Π6ά1|5 1η ὨΙΌΠΥΠΙ ΤὭταοϊς τέχνην Γραμ-- 
μαᾳκὴν, ἰαλιάαῖι5 ἔυρΡΓα. Ρ.121. δ ἃ ΤυτηπηοΝ δ᾽ οἰκεηώγιο Ρ.53.. ναγιαγυμη, [6-- 
ἑϊϊοηυπ. ἢ Πα θπὶ Χ. δ εοάεμι {υδ]εξῖαπι. πονᾳ ἙαΙτίοπΙ Ν᾽ 1γ61}}}}}.. 60 ]-΄ 
Ἰατίοηθ ϑοσί ρζοσαση Οταοογαμῃ 1ΠΠμῇγαῖ!, Γιδοναγάϊας 1747: ὅταν ἤθελον. 
γράψω ἔχϑθσαν ἐκφωνησιν αὖ ἡ λέξιν, ἔγραφον σὺ ε, ᾧ ἐπάνω πῷ ε., πὸ σητ᾿ 
μεῖον ἃ μακράς. ὅσαν Ὁ σὴν. ἐχφωγησιν αῷ ῳ, ἔγραφον αὐ ο΄, κ᾿ ἐπάνω σῷ’ 

9., ασὃ σήμειον. σῆς μακρᾶς. 

Ουοά δὐἴεπι ν] ας νεΐετες Ογχοος ῥτο' Η {εὶρηῆε ἐἀδ᾽ ἐΒΙΟΠ 9: 
να] ἐρηίοη εὐτὰ [ἱπεοΐὰ {ρεγιπηροῆία δῖ (ιδ)εέϊα᾽, 14 ργοθαῖ οὐ οὸ 
ἘΠ ποη ργοπυποϊλίωπι. 1{ἔἅ[ὀὐεΖ' ὡξ Ἰοῖα-, {εὰ υὐ 6 ἰοπσαα.. Ἐπ ἥδε αυἱ-- 
ἤἄξτη ταΐτε ςοπῆγηηδτον 11|1ὰ {ΓΟἰδήπηὶ 16 σοήνν 5. δος ταὶ ῆα στοᾷ ,. 
Τιαιῖηὶς ΤΠαγαξιογθυς εχαγαΐα. . μὶδ..) ζοίος, αυδ' Π1Π1] οομηπαμηϊυς5- θ0- 
σΌΣΓΙτ ἴῃ ν τΓεὶς ΡΟΟΪ 5. αυα τυ εγαπς φἴατεπι.,, αυλπίαιθ ραπι ν]θ- 
δὶς δρυὰ (], ῬΏΠΙΡΡυπι Βυοπεγγαοτὶ,, Οἤενυυακἱοηὶ [οργα αἰοσμπὶ ξγάναα 
ἬΦΗΤΙ “1 ὉΑΠῈ αηλ10}ὶ οὐδ ὑϑῖγο,, ογατὶ εἰ ραν, 152. ΕἸγοηγο τ7τό, ῥ. 24:. 
Κ.39..}6 95. Ρι1τ28. βιτδι. βιτ 52... 201. Ρ' 200. ὅε. ὰἂξ Ρ. 296. ἴῃ. 
Ῥίμγα!!, ρίοῖο,, φοίοιε. ἸΌῚ αὐτοπὶ ῥίε. χοίος , υὲ οδίεγνας (], Βυοπατγτυοτὶ' 
ν᾽ ἀξηἋυ5, Ὁ. 203. ὃς 204., οἰ“ πίε, ζύσμε, 14 ε[}, 10 ε,, νἱνᾶς , ἴῃ ορζαῖὶ-- 
νο.: παᾶπι. υἵ Αἷἴ. ϑεγνίυς Εἰ. ΤῊΣ ΜΕ νά. ἢ. 47. {ΠΠπι4 4υδυτατ ». αὐΓΌΠλ. 
υοδ, Δ υἱυαε.. ( ζήσῃς ) 14 εἶξ΄, υὐγαπὶ ΡΕΥ Ἰππρεγατι νηὶ , 841 ΡεΙ᾿ 
ορτατίναπι. αἀἰςετο ἀεβθδηηις : ὃς φοπ ταν’ ἀἰοὶ τ βὰς ΡΕΓ ορίατίνυτη ᾿ 
ΟΡΤΑΓῚ ΘὨΙΤΏ.,. ΠΟΙ ἸΏ ΡΕΓΑΓΙ Ροωητ δομα, ὑεὶ δἀνετίᾷ. 51 αὐξεπὶ ΓιΑΓΙΗΣ: 
ἱπι ρτοπαηοί οι Ὁ Ιοἵα.. ὑταὰς χύμς, πο δαζοη τείος, τὶ ρἤηβητ 
ὩΠ6]6. ραΐεῖ Οτάζος. Γοςοητ τες ῷ Η, υἱ ὃς αυδταπηδηῖ. ΔΙ ἸΔΓΌΠῚ Ηἰὐθεθ.. 
ΤῸΠῚ 5. ῬΓΟΠΌΒΟΙΔΓΙΟΠΘτΩ. ἱπιθιυ αὔξει. θὲς, ἐοίάεῃη τθοοβ: τεςθητογές. σοθην- 

ἴδε. 
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ἢαξ 6 σαρὶτε ἰδουηάο Οτατμηπηαϊίσα ἰἰηρυας τας νυϊσατὶς ἃ 51 ΠΊΟΠΕ 
Ῥογίϊο {ογιρία, ὃς. εχ 8115. ἴξρε 1π Ρῥγααπῖθρ Π ΓΙ ΠΠ8 ΠῚ, ὅς ΠΟΠΏθΠ. 
υλη 1Π αυἱηζαμα {γ]}αθαπ ΓΘ] ΟΟΓΘ Δοσδηζ5., αἱ ἃ νεζεγιθις ΠΟ ἰοη- 
δίας τε]ϊοὶ Ροίογαηΐ 7 αυϑίη ἴῃ δητερεηυ τ Π]8Π|. 51 δυο πὶ Γεσθη τ Οὔες 
ΟἼαοὶ εαπ ΡΥΓΟΠαΠΟΙΔΙ]ΟΠ5 Ῥαγεμι. αυθ π᾿ δὐοθητιθὰς ροῆτα εἰς, οοτ- 
ΤυΡεγυηῖ, ΟἿ ΠΟΙ δίς ϑῖὴ αὐ δα [ΠΕ γ5 ρεγηες (τ, ὁ (τ δυζεῖι μᾶης Οτα- 

οδηὶ 

(τ. Νοηο δυτεῃ ἔζευϊο τεςεριδηὶ νυΐξο ἔμ ϊε., δὲ ρ4ΠΊΠ) ᾿ηναί υἱ{ς {τ ργοπυηςίατῖο- 
τΕΠῚ,) 4 οι ὅς ε., ο᾽ δὲ υ ςοπίυπαᾶϊ!) “« τοῖ τἀπιοτυπίᾶος τησπάοται) σαυΐα αἷς, ΐης ἐγὶπ- 
ΟἸτυγ 7) 4υοα (πληγὰς 1116 Βοπι θα ρ.38. ὅς 39. Πυρεηάς {{Π|5 δὰ ΜΙΊΠΙυπι Εριἴοῖπ, εκ 
Ἑάϊι. Ψέεπει. ἴῃ ἴοὶ, 1733.) ἴῃ 404 ]οαπηΐ8 Μαίαϊᾳ ὠπγορίσοαῦ., ΤἸοίερῃι επεί! ἀς  εθὰς 
(Ἰοπἤαπεϊπορο] τπὶς φυδίιοῦ 110 γ8)γ) πῦπο ρτίπιαπι φἀϊτ15, Τὰ Ὁ) απ. εξ, τὼ ραῦ]ιοα Ο Κοπὶὶ 
ΒΊΟΥ σα Πἰργαπι τερεγὶν ς [ς οὐίεγνδι., ἀπίιαυ8 τηᾶπ ΠΟΙΘΓΏ ΠῚ 7) ΠΟΠΓ ΕΒ ς ΩΣ Π}}}}ς Τα - 
ξυ]45 ἀε τεῖῖα [ςτὶδεμάϊ γαϊτίοης» 4υᾶτυηι ΧΙ, ἀοςεῦτῖ, φιαπάο ἀκ (ογῖδετγε ορούτεατ, ἄς 4118Π- 
ἀο ες τοτϊ εις, ΟὉἱ 0.) ὅς υδὶ υ ; ἤυμηςαας 1ἰὈγυπι εἴς ΤΙ Ξοσποίς (ὐταιηπλαιῖοὶ γ αυοσι 
Ἰαυάας δἰἰφιοῖῖες Ετγυποϊοςίοὶ δυδοι ( 41] ρτοὶπ ἀς θοῦ (άσἶο ΔηΙΈΓΙΟΥ ες ποη ροτείξ,}) 
θυῤαίαφυς ΤὨεοξποίτί, ἀρυὰ 4υςπὶ ε Οπηπΐα γερεγίπίυγ 4 δ 1111 ἀσοερτγείο τ ἱπ ΕτΥ πιο- 
Ἰορίςο ἄδξαο, αδιἴαῖετν τγείοϊ εἴ ἐς Ῥιαϊβεϊοπο, συλωθ ἰπἰεί αι οἵ: 

Τῷ διταόύτῃ με, (ὃ σοφῷ στιφηφόρῳ 
Λέοντι, τῷ κπρατέντι πάντων ἐν λόγοις, 
Θεσγνωστος, ἐνγνωτός τις ὧν, ὡς ὁ εέ7]ης. 

ΟἹ. δυΐεπὶ Βεπι]ελβ θοπ ἀεοίαγανῖς οαΐϊπαπὶ ε (εχ ἰεοηϊθυς [πιρεταϊοτί δας ἀςτάΐσαίαπι ας - 
εἰς 1Πμ4 ἀς Θειιποργαριιία ορὺβ.. Ηζςε φυϊάεμη Ριαΐξαιίοπὶς νεῖθὰ τῷ σοφῷ, (ὃ πάντων 
χρετᾶντι ἐν λόγοις Λέοντι 2 ἰῃάίςατε γ᾽ ἀεγεητυγ Γεοπεῖ {ΠΠ|πὶ ςοΟποπιεπίο δαρίςητοθν » 
{αὐᾳας ορετγὶ 5 ςεἸεθεγγίπηυτῃ ; {εὰ τεᾶῖς Ἑδθτιε 5 ἴθ ΒΒ] οῖῆεςα τος ΠΕ. ΥΨ. ς. 7. Ρ. 47. 
Του {ερτϊπ)!), αἴιπηαι ἤος Οταγηπιαῖῖςος Οὐ ποξγδριιϊα (ἰαπὸηεβ αΪ]τγα τα }}]ς 7) 4008 ἴη ο- 
ἄϊες Ῥδγοςοίαπο {ἱ,, εχίτασς ἀἰςεῖτ. Γοοηὶ ΑὐπΊοηο ἀεάϊεσδιος ἕαΠε: 4αοά γετγυτη εἰς ἀεπηοπ- 
{τᾶπὶ χε 4 Ἰεξιαητυῦ 15 (οηἤαητιηὶ θοιρῆγτγορεπ. (οπτίημ ας. 1. {Πρ τὸ ΗἸἤοτις Βγ-: 
Ζϑπιΐης δοιριοτυπι ροῦ ΤΠεορἤαπεῖι Εἀά, Ῥδτιί, τό 8») υδἱ ρΡοΙ παιγατίομετα συ ε(ά 4ην ΓΑ Ε]ς, 
ᾳυοά ἱπιρεγᾶπῖς Μάᾶπυςῖς ΒΑ]Ρὸ ςοπτεῖρίς: δυλοῦ δὲ ταῦτα σαφέσταϊα καὶ τλατυκώτερον ἃ 
Ἴτε γιαφέίισα Θεόγνώςῳγ 1Ψ τὶ Ορϑνγραφίας γεγρκφοσι, ΟΕ εἰς χάϊρας ελϑῦσχ ἡ- 
μίῶνγ ἢν ὃ βυλόζκενος, μεταχειριζόμενος «τὰ καϑ' ἕκαστον ἀναδιδαχϑυσεται : απάς ςοπ- 
αἴλε ποῆτυπι ΤΠεοςποίζατη ποπ ἰοἰυπὶ ΟτιΠοξιδρἤ πὶ (στ ρί{- , [πὰ ὅς, ἰεαροτε Μ|ηιςῇ ες 
115. Β4ἰδὶ 11. Διποιϊεπῆς, οχ Αἰπποιίο ΡΠ ορρίάο ἢς ἀτέϊι., Η:τπἴοτγῖδπι εὐἀτά ΠΠς εοτυ τε 
ΟἸΠΠΙΠΊ.), 48 εοὐςπὶ Μ|ιςΐ δεῖς τερηϑηῖς δοςίἀεγυπι; ( ἀε 414 φυϊάεπι ΕΠ ιἰξοτῖα αἿΠ|} ἀἰχὶς 
Ἑδδτιεΐας ) οσυὐπὶ δυτεῖὰ 11ἰς Μίςμ δε: Ε1.,) Αὐποιϊεπῆς,), ὁ Ἰραυλὺς, δηπὸ 829. εχί[τἱπέξας, 
1 εοπὶ, Αὐηςηΐο. (ςςεῆετγῖς ἅππὸ 8:1.» ἢϊπε ἰεαφυΐτυν ποίϊγυιη ἹὙπεορηοίζαηη,, 401 τεπιροῖς 
ΜΜιεδαοῖς Βαιδὲ.. εὐ͵ι5,) ἀυτη τεξηᾶτεῖ, ΠΙήξογίδηι (στ ρεδαῖ.) ΨΙΓ ταβίατυς εἴς ἀεραϊτ, ποῖ 
1 «οηἱ δαρίςητὶ 9. 401: τι] Ροίξ, {τ]ΠἸσες Ὁ ἀθηο 889, υἱφὰς δά τι, ἱπιρεγανίτ, ἰςὰ ἔμεοηὶ 
Ατπιεπῖο ἔμαπὶ ἀεαάϊςοίς Οὐ ποχγαρῆϊα Σ ἰπ 40ὰ ουΐὴ τεαά!άειῖς ργάοερῖα πεςείατιία δὰ 
σιταπάδιη ςοπίμ πε) ΟΥ̓Δ ς Ρτζογλϊίςι!:ο αὐ ὅς εν) 0, δι  ἴοποὸ ὃς υἱὰ 7 αἶπο φυοάυς ςΟ]}}- 
φίτυν Πᾶπς ργοπυποϊ τίθης 4υΧ τὰπὶ ἰηνάϊθγᾶτς 7) ὅε νυἷξὸ Γέςσερτα ἐγᾶς ποπὸ (χουΐο, δὲ 
Ἰάτη οπιηΐα σοπέμεται ὅς ρει ς υςγᾶῖ7γ ἰοπξε δηϊτεγίογε πα ἔα{{π ; φυοα νεὶ εχ δηγίφυ ΠΠ|πὶὸ 
Ρᾶτει Αἰεχαηάτγιπο (οάϊες) ς τοῦ πιοπυπιεητὶθ οπρὸ εἰῖϑαι ἀπιί4ειογ δ 9... αδ᾽ὶ πὰ [Πἰτεγ 
ῬΑ πα ςοπέμυ(Ζς ὅς ρτοιηϊίσυς αἴατραῖδ' ἔμπτ, ὅς ς ὨΟρεϊσαγαπι ἰἰτογαγ ΠῚ ποιηϊπὶθι18. 7) υἱά ν 
κιάαν» ῥμίά44.,, ἐδῖτα γ τη») πὶγ αυὰ Οτάςοβ (Παγδέϊετεβ εουπΊαιια ρτοπιηοίτίοπεπι τὰ πς τεπλ- 
Ῥοτῖβ νἱρεπίειη, ρεγίεξξε τεργαίςητϑης. [110 {ΠΠ τηξᾶῖη τλΪδϊ ἰςπιθητίδπι) ἐχροπεῖς ᾿ΐσεάτ 7) ψεΐ 
Φρυά ἱρίοβ δητ 4υϊΠΊπηο8 Οτἄςος τὸ Η πες ε, πες ὦ ρυταΐα ρτοιι5 (οπ Πε οτεάο ; {εἄ 
Ὠυ7}5 4υετη ἄλτῃ ἰυ{{πῃϑ της ἀΐϊῃτη ἱπίεγ υἱταῖη4ς νΟσΔ]ς τη ὉΠ 1ΠΠ 7) εὐη4υς Ὁ ὑτγάάας ᾿ἰτογα 
τεπυὶΐ ἱπίεγγαὶ!ο ἀϊίοτεῖυ πη) ἃς ΡΙῸ ναγὶ}8 ὅς ]ος8 ἄς Ποῃγι πὶ δὰ ἤδι:ς δῖ δὰ 114 ρτο- 
Ρίυ5 δοςεάεηίειη , ργοϊηάεφυς οὐποχιυπὶ σοηζω!!οπΐ, 4υάπη ρΡοίϊεα ἰηνεχίς ἱποι]τιογῖ8 ἀν] 
Βορ σεητία.)γ) ἀυάπη4υς πὲς {ρετϊοταπὶ αἰαῖ πὶ ΠΟΠΊΐηε5 ᾿ἱΠΊρΕΓΪ τὶ 46 τι άἀτ8 Οπληΐπο νἱΐανε- 
ταῦτ) σὐπὶ 1114 ποπ οἥεπάετε ροίϊει πΠΠ] (0145 4ητ4υ ΠΙτπογὰ τι ΟΥζοογα πη, ἐοταρααις Ρᾶυϊο 
ὐραπίογ ΠῚ ἃς Πυτηδη]ΟΓ ΠῚ) [ΕΓοῖ6 8. ὅς γε] ] Οἵϊοτ 5. 4068) ΙΟΠρΡΟῸ υἱὲ) 4] ροίϊεα οὐίοϊενητν 
Τυθδέξας. δ᾽ις ἀρυά βοπιᾶποβ 4υἱ Ρτοπλίίςις ἰςτὶ δεδητ οΓ ΑΠεὶς ὅς ο]4{{68) πανεῖὶβ ἃς πᾶνε8, νὶ- 
οἴη εἴς ἀερεῦαι τῷ εἰ, τὸ 1) ὅς τῷ ε οηυβ. (ἰσεῖο ἀς Οτδίοις Ϊ.. 3, ς.12, Οοέια ποῇετ, 
ἐΗ] 45 τι 1114 11:4γ7γ δ αἰρὶςῖγ ποηημπ4αάπι ἐ121:47117γ “6 124 ἰ!έγαηι 4011417γ (Θ᾽ ε ρ]εη  γἜεηνεπι ἀ -- 
4:0 πθ0ὴ Ἠ:ὴ ΟΥ̓ΑΙΟΤΕ: ΑΠΙ4Η05 7 {4 λδήε[9τε: αἱάείμγ (ατ τεξϊς ἴα Εά. Ρεδις. ῥρῖὸ υἱάετίς } 
ἐτεϊεατὶ. δὶς 74:4} ὅς ἀα)ητηα Αἰδῦῖςα πιοάο 47) πιοάο ε) ὅς πηοάο ο,) πιοάο κα ῪὉπδπῖ,) 8ς γϑτις 
Ρῖρ ναγιϊ εβοτυπίωῦ ἸΟς15 5, υἱ ὅς τη]τᾷ Ἱεσςητ ΥΩ δὶ ᾿ἰπυ ΔΓ 7) ἃς ρτξίςττίην. Οτίςπια- 
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12 ὍΛΑ Ύ ΓΤ ΕΚΙΠ1 τὰς 

οὔπι ΔΟοΙ Δ ΟΠ (1 } δάδιδυετίπε Ἐοπιδηὶ, δὲ ἴῃ (αἷς ΓΔ τρίτη 
ΡΌΟΘΙΪ5, Ἰάαι8 Γι ΑΓ 15 Πἰτεῦῖς, ν486 ἀρὰ (], Βυοπλγγαοτιιὶ 1δ14, Ὁ. 26. 
ὃς 104. υδὶ νότε τηοηδῖ ὁὉ ἑϊηρυα αὕθοῳ ἃ πλ}}5 Ργοίεοσιθυς ὃς 8ὲ- 
τῆοιθις αγαοῖς ἱηιγθϑαάμέϊα, ργοπησασπι ὅς σομλπη μη πῖ ὈΪΏτα., πτυϊτας 
ΤΩΓΟΓΙρτΙοηος Οτεοας Γι αἰἸηὶς., ὃς σοπῖγα 1, αἴ πὰς γος Ἐχαγζᾶῖας (Π{ὸ 
ΟΠαγδέξεγιθυς : οὐπὶ Ῥγαίεγει μα 1η {]5 ΓΕ θὰ5 ἔθ Π}}} 1] θὺ5 τη} 85 νὸ- 
(ο5 τοις ᾿πτογπ]σοσεης [,α11η1.0 110 ὅς οπηαης ΝΜίαϊγζοηα , 485 ἴ4- 
σεῖε τἱθεηάα5 ΡΓΟρΡΙΠας Τυνθη8}}15 δαῖγγ, ΨΊ, πὸ ὅς ἴῃ [Τηογι ρτ οηδ᾽ 
ου]αίάαπη Ο. ΟἼΟΠΣΙ ἀρυᾷ Ἑδδγδείμπι δὸ δοήεπι (], Βυοπάγγυοι ἰΔὰ-. 
εἰδῇ. : 

ΟΣ ῬΥΕΟΟΥ ἩΣ οἰπογος ΠῊΣ 14.) Δ π|4η6. γο[α αὶ 
Ὁ 

Τταπὶ Πἰτετὰ 9 4αδταπα (οὶ [εν ἡ Π]πγυτα «ςτπτεπ Ρ] αὐτὴ σ8) ἃς Οἴηπεβ ἔετς ποίρέϊεβ ἅ ρετε - 
ἐτίποϑ ῥτοτία5 ἕυχίς. Ηδς (οἷα νἱα ςοποι!ατὶ ροίΐς αιὐίττος Ητη ΠΊπνα 1118 ἀγρυΒγα π τα) 4} 
ΡΙῸ τάς τασοῶ ᾿ἰησιια ργοπυποϊδτίοπε 8άεοὸ γεχαῖα υττϊπιάὺς ἤεγιπτυγ.. Οὐτάςοςβ δὰὺ- 
ἐε πὰ δητίᾳιμος ἐοάειη ρτουίυβ πιοάο ἃς γεσεητίοῦεβ τὸ Θ ριοτ!ἶε,) αὐυπάς σουΐϊαι. Αρυᾷ 
ΑΑὐου]αγ είν), Ευτγςῃίυ πη 7. δἱἱοίφυς δειίρτοτεβ Ατϑυϊσοβ ἰηφάϊτο5. ΟὈίεγνανὶ τὸ Θ᾽ ἰη πο- 
τρΪπἰθ5. ρτορτίϊβ ΑΓ Π|4ὰΞ παπφυάη ΡΕῚ [ἰτεγαπὶ ΑΥαρίς απ) κεν {εὰ ερῖ4 6. Ρ6Γ ἡ ε ἐΧρτε πὶ 
ἕμης, Εχ 1114 ἰοπουύ  σουΐυ ΟΠ) να] τὶ 6 ΠΟΠΊΓΊ 11 πε ποτ} ἔοητ6) ΕΥΓΟΓ ποῦ ἀμπι») 400 εὗ 
1ς 1881} ἀετεέξις.) Τῆϑπᾶνὶς ἴῃ ψειςυϊυα. ΣΧεχσ, «ἈΡ᾿τἰ5. ΡΥΪΓΩὶ ῬΙονο ΙΓ) ΕΧ γειίοης 
δερτυβρὶ ταν γ8]} 70. δὶ ἢ πηγαῖς Ἰερίτυῦ ; προγσοβκοα μιν ἐμλεῆς πνοὴς ῬΗ͂ΞΙΝ, Ἀπεπι- 
τὰς ῬΕΎΣΙΝ, 4υοὰ τηε]ϊας σοηγεηΐς στὰ γοζαῦαϊο προ σομιαι,) ἐπὶ ἑἐ απ) ἐἤ κπα 415γ ὅς εΧ- 
ρτὶ παῖς νίαν νοςὶς ΚΜ ΩΝ, 4υα ἴῃ Ἠεῦταϊςα,, Ομαϊάφαῖςα ὃς Ατδϑῖςα Πἰπραα ναΐες, ποτὲ 
{ταιετϊφίπὶς ἐμπάσαν; υπὰς ὅς ἴῃ “ΕτΗϊορίςα ν᾿ φὰς εἰς Αταρίςα ἀϊαϊεέζ5.7) ἀπεδεα 5 σαρίτα 
χ2., ψεγίϊς 019 33. ὅς 35. νει μ15 Ἐνάηρο} 5. ]οδπηῖ8.,) ἔπ 4υᾶτῖα ςοη]υρτίοης ΠξπΙῆςας ἰφερ᾽γ- 
γιαίς; ε{} 5. Ἰὰ «1 ἰφερυγηας ἤενε ἤεοῖ:γ φαειηδπηοάυ Ἰάε Αταδίσυηι νει δαη ἰη 4 γᾶ ςο0Π- 
}υξετίοης ίοπϑι» ἥκετε 7εοῖς. Ἡ της ΖΕΙΠιορίςσα «ἀεγίνδῖα,, 4ηεδεε ἡ ὅς απερεοίε γ 1ᾳ εἴ. 14- 
«ἘΥγηλαν ἴῃ ῬίΑΙΠ). 385). 15) ὅς ἱπ 9. Γὰς4 7») 41) υἱ ὅς «ἡπόδεε,. ΑΡροςς]Υρἵ, 7... 17γ.δὲς, Β εἔξε 
ἴῃ δος εοάειῃ Ῥτονετθίοτγαμ ἴοσο σοπνεῖίι τ εἰἴ,) βλύσω ὑμὴν πνεῦμα τεμοὺν, ἴὰ ἐρτερία Ν᾽ εἴ- 
ἤοπς Οτάσα ᾿νδξξοπας ἰηεάϊια,), 78:1 τὰῖπ ἃ ποῦΐ8 ἀείοτρι8), ὅζ Ἰῆοχ συ πὶ ποίϊτι5 Α πἰσηδ νοῦς 
Ποπῖθι5 εἀεπάδ, εχ υπίςο (οὐάϊες Ν]]. ΒΙΒΙΙοτβεςα 5, Ματγοῖ,), ἐς, 4υὸ νΙάς Αἰδιαϊοξυῖβ 
οὐϊευαι τασοιμαιν Ρ. ας. Οἱ ΣΠ’ὰ5. ρεςίπιεπ τερετίθβ. κςφς.,, αυοὰά οδίϊεν τποπεῆ- 
ἄππι, 1 αὐ αίςαπι τηβπυ τεάοϊοτ,, 4 φαῖςς ἱποὶρ ει 8 δ ΠΡτογα πὰ ποτα 7) ὅς ἴῃ 6 - 
ἔτιοηεβ ἀϊν! (4 Ἰυχτα υάδαδιιην δάρθαῖα,, Ῥεπταιουςσῆυα. , Ἄτπ.., Ρτονεγθῖα,) Ἐςοϊεἢαίϊεπ ) 
(δητίςσαπι Ο δυτίςσοτ πὶ.» [4π|ε} 18 Ῥγορβετίβηι ὅς [εγεμϊα ϑρῆνες σομείπεῖ 5 Ρ] α"]πΠη85 τεχ- 
τις Βερταῖςὶ) ε 4αιὸ ἢάεϊιῆτιης ἀυδα εἰ, φυεαας δά γεγθυπὶ τεργαίεπεαε 7). ἰός! Βα π, 
ψαιιεῖάτες ΓὩΡταΪπ γα οἷς. ὅς πνυΐτα εὐ υά τ ην ἰοςα δυστόχτα [εἰς ἤτιπε 1ΠυΠπτα δίς. ς 
(1} διπη]1επὶ 8ςο] ἀπιατίοπεηι σοην]ν ἀοτὰ οὈίεγνανὶς ΟἹ. Μαδζοςπῖυ9 π᾿ αο8πὶ ρος 0) 

ἤνε ναΐουϊο ΠΩ1Π1. φυοα ἰπ (Ὡπηπηὶ ᾿ΑδΓ.1 δηδίτα ἤδης Ππασες Ἰηίσγί ρεϊοπεπι, ΚΥΎΥΑΟΣ ( ρῖὸ 
χυλὸς . αὐ ρυταῖ (Ἰ. Μαζοςῆῖϊις ) ΚΩΝΕΙΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤῊΗΝ . δης δὐυτεην 
Ἐριρταρθεῦ [ἀπηπηὰ8. 111ς νῖτ οαμπῖπο ν᾽ ἀεπάας ἴῃ ται] ΠΊπης ον Εἰ νριεαεῖοης Οταες Ἱπ{ετῖ- 
Ῥιοπὶς ἰπ ροςαϊ! ῥ(εμάοίοον ατίεὶ ἐκέτγεῖαο ἰαύγτο ὁχάγαϊα 7 ἸΝεᾶρΟ]. 175.) Ἱπιεγριείαταγ : δ8ο- 
«δ εἰσατα ( {{|Ὶ} ἴῃ δοογαιεηι), δῖ φοπῖγα ϑορίδιεπὶ ργάραάτγειγ : ἰὰ εἰ.) παῖς, τὰ 1- 
τὰβ ϑῖᾳυς (ξουγ5 ρας Ἰίσεῖ, πε 4υἱὰ ποχὶΐ [υὐρίςετ5 'ἰπ ος ροόσυΐο: πᾶπλ δοογαῖὶ τοσῖᾶν 
ποῖ τἰρὶ παϊίσεηταγ.. ἰάειη (ΟἹ, Μαζοκοῃϊυς ἂὸ αἱ 400 εχ Ἐρίευτίὶ σιίερε ) ϑοςογαῖΐ ρδγατη 
Φ 400, εἐχοθρίτατυ δ) ἔα Πς ρυϊατ Πυ)αίςε ρος] Ἐρὶργϑηλη 8), ὅς ΔΠ. ΔΓ] πτδπὶ 11}8πὶ ἐχίε στα" 
τἰοηεηι,γ 414 εἰσαϊα 4 ςοηνίνὶς Τειηοῖα. υπὶ ϑοςγδίὶ ΓείεγνΥ; ὅς πος ρος Ϊ ΠῚ) πο Φ 7ὸὼ 
αυϊάεηη ϑοοτγατίςο , (εξὰ ἴδητε Ἀοσχαπα Βερυθ]ςα) δὺς Τὰ ρτίπιὶθ Ἰρίϊς {πηρεγάτουῖθ5. ἔ8- 
ἕζυτα (αΠΞ ορίπατυγ.. Εξο ψγεῖο ») ἢ ἃ τάπῖο νίτο αἰ Πξητίτο ταϊῃὶ Ἰίσεδῖ ) ὅς Πᾶπς ἐχρ]ςᾶ- 
τίοπεπι ἰοηρί 5. τος ΠΙτ πὶ) 8ς ἱπίσγι ρει οηε πὶ Τρία) τὐΐπὺβ Οὐ σδῃγ; ἹπΠ|Ὸ ὈΑΓΡΑΥ8Πι» τοῖυπι- 
46 δάεο ἤος ροσυϊααὶ τεσεητι Πα υτη εἴς, ὅς 4 πυρί νεηάυ]ο αποάδιη σοηῇβέϊιπι οσγεᾶο : 
εὐπλ ριζίεγεα ᾿ρίς ΟἹ, Μεζοςῆϊαβ Ρ. 1. παῖτεῖ, ἡΠΠμ4 1π Ἰη αῖα φμαάαη Ἔραὶ πιαγὶς εΠ7} 6} - 
μη ἀϊοὶγ ζδ' α πείοῖο 40 ρεηιγναγμηι ρυοροὶα Νεαροίϊίηι αἀυεξίμην : 4 οπηπΐα ἴπσεττε αἱ- 
ἔϊαᾳ., εὐπὶ ὅε ̓αΓα]ν. ἴῃ 404 ἀετεόξ απὶ ἔπετῖς 14 ροςυ! πὶ, ὅς Ποιλϊηἷ85. 4 400 Νεδροϊπι δά- 
ψεδειπι [ὰετὶτ, ποπλεῃ τοιϊσεδῖυγ»γ ἱπιροΐϊζοτὶς ἰγαυάεια τ [ ρτοάειε νἱάξητυγ. ἴδε εἴσαια 
δυϊοῖη δοοτιαίῖσα οπγοΐπο ἰεέξα ἀἰσπιῆιπια εἰς Ἰοαπηῖβ (ἰαἱντ (ὐγοπιοηὸπ δ, Μεάϊς πα Βτοίείς- 
1οτιβ Μεάιοῖ4η. Ἐριἴο]8 δά Ῥεῖτωπι Βογῆειὶ ρΡ. 461, ὅς (εη4ᾳ. Τ. ΙΧ. Ναους Ἀ ἀεεοῖε ας δ᾽ 
Θρμ ς91} {εξεηεϊποὶ ς Ε]οϊοριεῖ, ἱπ Ῥεπικῖς 1762} δὶ ςοπῖτα νυ] 816 πὶ ΟΡΙ ποπεπὶ ριΉ ΡΠ τον 
σοητοησάϊΐτ , ροίς ΟἹ, Μεδά ἴπ ηιεςῆαηϊςα Βχροίιίοης νοπεθ τ Υ) ἐρὲ 2] Ὄείεπο ἐβὲ ραἰΐ «4 1ε- 
Ἀϊεβ ἀϊεάετα α δένε αὶ δοιναξε, πο γοΠὲ ἰᾳ εἰοκέα οῖα,, τῖα ρίμέιοβο “πα τοίβδατα ἀϊ 1501 
ἄτοσθε ἀἱ Γρεκὶς αὐ[ηπὶ αἰἷα εἰεμεα, πεῖ 4καἰς πεθητα ἐπεγα ξ ἰᾳ εἴσιτα βεΐα. 
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δ᾽ 145 Οἴάοα νοῸχ 7, ἴα, ΡοΟπΙξυΓ τὸ οτος ᾿ αμοιπδάπχοάυΐη ὅς ἰκπ 
᾿Αδις ϑαπέϊα Ῥεγρεΐυας ὅς δ] Ἰοῖταῖς ἀραιὰ ἰδ υἱπαγῖ, Α ἕξ, δίποεγ. ρ. 87, 

. Ῥαίτον ἰῇ αυδάαπι νἱβοηθ ἀἸοῖς, Βθη6 θη} Ἰθοη05.,. 1ᾳᾷ οἰξ, 5321|4., σέκνον.. 
δεά υἱὐ οαίεγα ργδοῖραα δητίαυσ {ογιρτυγα Οταος νείτ σία ρετίεαμ- 

ΘΓ, εἷς ὃς αἰυὰ ἤρσπυπὶ 4 ποίξτὶς. οπιη δὺς ὃς ΤΥρορσγαρῃϊς ὅς Ἑαϊτοτὶ- 
Βυδ. ὅς. ἃ ουπέδ!ς τεσθητὶοσρυς5 [0 γαγ 115 Οσαοὶβ ΟΠ απ, (ΟἸ]Π1οεξ ἡ ὑπε- 
φδῴτεολη, αυ86, ποῖγα νἱγρα!α ὅς ἔογιηατα τεΐεγι, ὅς 18. ηυ!δυίάδηι ᾿οςἷ5 νὶ- 
(ε5. βεγεδαῖ.. αιδπία!θ νεΐεγες Οταπηηατὶοὶ., τείεγεηῖθ Ῥογρῆγγιο ὅς 
4}1}5..0 Δα θεθαηῦ δά {εραγαπμάας. ὃς ἐπ πραθηάας νοσθ5.., αὑᾷ σοπἕιηα! 
ἃς σοΟπΊΠ ΠΟ ΟγῚ ροΐεγατ., αυεπιδδηιοάμπι [π΄ ἔσαιν,, ἄξιος, ὩΌ] νἱάες σίω 
ἱποδχιςοκὴν,  Ὲ σολβαπάαστζας οὐπὶ ἔσαι Νάξιος,, ἃς ἴῃ ἔσαιν.. ὃς, Π6 φοῃ- 
«Φηάαζαγ ςαπὶ ἔςι, γᾶς. απο, 4 ποη δηεὶ ἴῃ δοάεηι (οάϊοςς Νῖαι- 
οἷἶαπο. ΗΠ ΟΠΊοΥΙςΟ ἀρραΐεῖ.» ΠΟΙΝΓ ΤΥροσίαρῃ! ἴῃ Ρᾶυοὶς δάπηιοάμππι Ὑοσὶ- 
δὺς τοι παθγαμῖ.. οὐ 1 ὅ., α΄, ὅ,σε «ὅζο, πε ςομίμηάαίςζυῦ οὐ ὅᾳ.,, ὅτε 
δορουὶ(ι:3) 

5ϊῖς ὅς δὸὸ οπιηὶθὰς ποίςεῖ5. δα! οηδας δχίωϊαϊ τὸ ὑφὲν » αυοά ἤσηπι 
ἃς ἴῃ ἐοήεπι (οάϊςε ΗἩοΠΊεΓοΟ σΟΟΘΟΠΙ͂ν. ΠΟΙ ΓΑΓῸ ΓΟΠΙΡΙΟΙΓΩΥ ), ὃς ἃ 
ψεΐεγι 5 (γα πη ΔΓ1Ο]ς Δ: διτὰπὶ ἔμ. δά ᾿πάϊοδπάαμη αυδηηάδῃ νο- 
Τεπὶ ςοπΊροίταιηι. ὑηᾶπὶ δαιηάεμηςε οὔ, υὐ 1η Φιλόϑεος, Χειρίσοφος, δὰ 

ὀγειροπολον ὃς χορυϑαιόλος ῃ (Οἤϊοα Ἠ οτΠετῖοο ὄὅζο, Ηος αποαὰ8 ἈΓΌΓΡΑΓῚ ἀἸο1 

ῬοΓρΡΏνΓΙ ας ἔαρτα δἀϊτιι5 Ὁ. 103. ὅς συηᾷ ΟὐΟυγΓαΠΙ πὸ ἐν δύο λέξεσι συ- 

γημμένίω διάνοιαν ἐπαγγελόμεναγ οἷον, ““ αὐξοπα, λωβητίρ" 5.) δ γὰρ νοεῖς 
ἘΠῚ ΙΝ ᾿ Ἔ{(ΨΑ.Ι Ε ᾿ Υ» , « 4 ς , - 
τῷ αῷὦ δυο, ἀναὶ αὖ, διὰ Δ αὔξων χωβώμενε" χω, “Ξ πύκα ποιητοῖο, ,, 

τ , Ἶ ξ 
“" συλαραμο χραπεροῖο " .. μία γὰρ ἐκ δ ἐπιμελῶς καπεσκόνασμένα,.. λ΄, 

᾽ὕ , , ᾽ « , ͵ ΄ ͵ Σ 7 Ἕ Ἀ 

δύο χέξεων ἐςιν ἡ διάνοια, ᾧ βόλεσαι λέγειν, αἢ πὶς πύκας ἐπαραῶντος ἐσχυ- 
- Υ ᾿ ᾽ , ᾿ ͵ ὰ ΑΕ 

ρῶ: . κρῷ, “ ἄγριον αἰχμητὴν " . 9.) μίαν γὰρ πάλιν διαγοιαν ληπαέον ἐπὶ 

Του". 11. ἀν ΜΗΔ δ 
(τ) Νιυ!ϊως9 ἀυδίτο φυΐη ᾿'π δηιίᾳυΐ5. Ηετοάοι! (οὐάϊεῖθὰς ἢος ὑποδιάςολὺς ἤξημπ) δρ": 

Ῥοίτωπν ἐμετγὶτ ἴῃ 11Π1ο ἴοςο ἰἰδγί φυΐῃτ! ρ. 400, Εά. Ν νεὐΐεϊ!πξ. υδὶ τείσετυνγ μᾶς Ἰπίςτριο 
Ἰιοτῖς (ἰφάμπηεῖς ἰποῖία π΄ ττροάς., ἀρυὰ ἼΒεβθας Βοοιΐαβ ἰη Τ{πλεπιὶ Α ΡΟ] ἴθ το ΡὶῸ : 
ΓΑ μφιτρύων μ᾽ α᾽,ἐϑηκεν. 7) εν. ἀπο Τγλεβοάων “ ἀδὶ Βάτεῦτ [πτεγρίεῖεβ. , εὐ ΑἸπρῇῆϊ- 
τγοῦ ἹΠεράηυς ἴμειῖτ 7. ποι ἀυτ6η) βεηεῖ5 ΤΕΙεροδΙ μὰ Π 7. υἱ ρεἤπιε ψεττὶς ᾿θιουρτεβ [,4τ|- 
πὺ8., [ἐἀ ρατία ἀξ Τεϊεροῖς νἱύζογια ,), ὙΤΠεῦδς γεὰὺΣ 9. ἰδίφυς ττὶροάεπι σοπίεοτδπε. (]. 
εΠκίωβ ἔων ἢϊς σεηίες εἴς εχ ρυὶίσ4 ἐμπάϊ ποῖῖοῃε; 5] δ 09. ὅς Βευρίθιβ 7) φυΐδ5. αΐεπτὶ- 
τον (Ἱ, Ν νεπ]!Ἰρῖ 5.) ἐπεπάας ἐών. δυδπτο ἴὰο!] 15 ἐγατ (οτί θετε,, ᾿Α μφιτρύων μ᾽ ἐνέθ- 
κε, νέων ἀπο Τηλεβοιίων, ἰὰ εἴ, τεάιχ 7 γέων; υδὶ᾽ νίάἀε5 τάν" ὑποδιαςολὴν», ροίξ ἀνεϑηγ- 
πε. ροίϊτ8πι) πὲ) 4φυοά δεςϊαΐτ) σου .οης οὔοτταγ ᾿εράτυγ) αγεϑκεν ων. Αρυὰὴ δυιάδιὴ 
γέω εἰϊ τὸ κολυμβῶ, ἃ τὸ πορευομοι 5» ἃς, Ευϊατῆϊο τεῆς, 1άεπ'ὶ εἴ φυοά γοςῶ. ()υὰ 4ι]- 
ἄτη) νεγ ΠΠπλᾷ ἐπηςπάδιὶο ἀεδετογ νὶγὺ ἰθτεῦ ρᾶάμυςος εὐ αι Πιπὸ ἃ κριτικωτάτῳ, (ΟἹ. Ὑῆο- 
τὰ Ῥετε! ]ο Τ. ἴ. ρ. “2. Μιμουΐ Δι εεἰ απεῖ Τμεερεβ, ἔπιες α7γ75. )ς μᾶς δαϊεῖ ᾿πίςγ ριῖο- 
πε 7) 4φυοπιοάο δοτίᾳα! ΠΠπ158 ( δάπιεῖ8 ἀεριπρεέγετν 1ἰτετῖβ. » ςΟΩΪΕΥ οαπίθο δρυὰ Μεἴεὶ αν 
Απιϊᾳυΐταῖ, δεῖείε, Ὁ 4}1Πὰ. ρν.. 187. ἀοςὶὶ Π μη ἀπὶ (1, βουπει δὰ εὐπλάἀοπὶ Μδῆξίααι εἐρίΠἴο- 
Ἰδ 7 0δὶ ὅς δ᾽νάπη δουίάυ! ΠΠηγααν [πίςτὶ ρτσπεη ἰἰΓἀἄςτη εἐχαγᾶῖδιη ΠἸτεγὶ8.», ὅς ἂὺῦ ΑτἰΠοτεῖὶς., 
ἴξα ροιίυς δ ᾿πρεττο δυέϊοις τὶ περὶ θαυμασίων ἀκασμώτων πιειηοτγᾶῖᾶπι) ὅς (σε αἱ Πίος 
[ς ἀιεητει πε ἀϊ 5.) [εἰ ἰςἰ ΠῚηγς ῬοΙξ 8.4] π|4!}1 πὴ ὅς {Δ ευτη Ν᾽ οἰ πὶ ἐπηοπάατ ὃς 1Π|υ γᾶς ΟἹ. 
Βουπετίυς.. ΗἯςς 7ξη} [τ ρίειδηι ), σὺ8) ροίΐεδ ἱπεῖἀϊ ἴῃ ἐγυ άϊταπη ΠΙΡΥώτα ἰπίστίρτυα), 22: 
 εοηο ἀε1} οΥἱφῖπε εἐἀ απείορίτκ ἀὲ Ῥαϊετπογ ὁ ἐξ᾽ ργἹιηὶ αὐϊεατοτὶ ἀεἰ]4 διείϊα ε εἰ} γραϊ αν 

Δ᾽ Ῥὸοη δίατίαπο ἴ αἰς ΚΑΥ̓ΠΕΤΑ 7) ἱπ Ῥαϊεγτηο 614, πα 4, αἱ ὅτ ἢος τῃεηάθτη Οἰδίεγψατυγ Ρ. 1.2. 
ἃς Ὧπιεὲ Βεγρίε πὶ ὅς Ὑ γς Ἐπ} ίΠ1. 7 εἰηφηάαίυν ἐὼν) τεάἑτης αὶ Ὑ εἰεοὶ; 7}, τᾷ γέωγ μαὶες 
Ἰεδοβῴυμι, 



ὶ 
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ΟΝ δ ἐπιϑέτων ομφοχέρων " δέλει γάρ “λέγαν, ἄγριθν ἐν σῇ  αἰχμεόζεν, ὃ ἐςι 

μείχεσδαι. 

Νοῖτι ΤΥρορταρῃὶ ὅς Ἑδίτοτες., 401] ἥαο οπγηϊα ἔσπα περίεχογθης.,. 
στανὶς 1 πος ρΡεοοανογυηῖ.» αυοα δκ 4114 ὥσπα Οὐἰτίοα,, σημᾶα,, {ς1}}- 
(δὲ οβελὲς,, ἐσαερίσκες καθ᾿ ἑαυσὲς͵, οβεκλὸς σωὶ ἀςερίσκῳ,, διπλᾶς καϑα- 

ρτἰ:)γ διπλᾶς περλμεσαιγμένως, εἰναίσιγμα ἄσαικτον, οεἰναίσιγμα περλεσαγμενον., 

κορωνίδα ὅζο. αυΐθυ5 ΒΙδΙ1α ἔδοτα.. ὅς Ηοπιοῦὶ, ΗἩεποάϊ., Αὐπορηδηϊς. 
ῬΙαἴοηὶς, ΗἱἸρροογαῖῖ5 ὅζο. ορεῦα ἃ νεΐεγιίδυς ΟὐἸτιοὶς ἀππιπέϊα μεγαπῖ. 
αὐφαὰε [ἢ ΠΠ|Δ46 εχ αυτθο 2Π|οὸ Μαγοίαπο (οάϊςς τοί ταθπλς. . Ρσοσίας 
περίεέϊα οπιϊίδγαης. Ἑπὶπὶ νέο, εἴ νεγε ορίεγναϊ “αγων]ς ἰη (ἰςεγοη. 
αὐ Ατεσυπι ἘΡΠΤΟΙ. 2. [,. 8. ἀΠρϑητίογες ἐγαηῖ ἀητ 4} 1Ὲ ΠΠΡΓ15. {0Γγ]- 
θεη]5 αυδΠῚ πος {ὰἀπΊὰ5. Ναὶ ἤσπα αυχάδηη 1 ΤΠΔΥσΊΠΙ 5 ἐΕογαπὶ οΟ]- 
Ἰοοαραης., αυΐδὺς ταηΐυμι ἱπίρεξεϊς., Ρεγίριοι ροΐοτατ, αἱ] {ξηΐας εο ἰο- 
(0 {τερίοσις ἔΠἔᾶες.. δὰ ΟΥΑΙ Οἷς οτηδῖας., νεὶ ν ΠῚ... Οἷἷ5. περσεῖ 
δυΐοίη, ᾿π4ὰ1 τάδ ζώνας, ἢ τηδηπῆσι ἢἰς τηος., ταυϊζατα ἰᾳσθπι δ - 
ἰαῖυγας (ΠῚ Ὸ Πᾶ5 ποῖος δητὶ συογαπὶ (ογΙρεῖς.. “ΟἿἷἱ πονηῆπιε Αὐτορδα- 
ποπὶ εὐϊάεταηϊ., ποῖᾶς οὔηες {τ} }{ π3ὶ ς οἱογίδπτυγ. Ουο σοηῇ! οὐ 1η- 
αυϊς Ὠδυίαεις ̓η Οὐ ποργαρῇϊα., ἴῃ διπλῆ ὡ βεκισμένη. 5.) 508 Κ84Π| τοἴαϊε 
σοηααογεθαίασ 5. Ηϊεγοηγπιας Ἐρ τοὶ. 135. 4δᾳὴ ϑυπηίαηι ὃς ἘΤεζεϊατη 9 
αυοά ΠΙΡγαγιοσιπι περ! σοητία., Ὑ ΓσᾺ 15. ὃς δἰτεγι [οἷς {αρδτγαξιϊς., ἀπ πε} ]9 
πηϊνετία Ἡοχαρίοσγαπι Οτιρεηΐϊβ σοπίμπαεγεῖγ. 

Νεο ρτατεγηηιττεηάσπι ἴῃ εχ πιο 1|ὸ (οάϊςα Ηοιποῦῖοο 5. Μσοὶ, 
συ) ᾿ηἴτα τεσεηποπεῖὰ ἀΔὈΙΠγὰ5. 4] ας ἀΠΠ σαπο πηγαὶ εχ δητ 4} ΠΠΠΠῈ15 
ἘΧΕΠΊΡ τι διις ἀοίογιρτυς αἰ, ἔεγε (εηρεῦ., ὃς τεΐζα χφυϊάεπι 7 ργωροῇ- 
ΤΙΟΠΘΣ.. ΟὈΠ ἃ νεῦρο ἔμπο ἐς) ηξῖα εξ, νοσαθυϊο αυοήαιπ ἱηϊεγροῇίο 2 
οὔτε δοοεῆῖα., αὐ ἴῃ πρίν γ᾽ ἀπὸ πατρὶ φίλ» δόμεν, 18ὶ ἐπο, αυοᾶ 

νάθς ἢπθ δοςεπίᾳ ἐχργεῖαμῃ, ἢς δ νεγραπὶ Τὰὰπὶ δόμεναι ΡΕΓΓΠΕΓΕ 
Ἰησοῖ, υὉ πτ αποδόμεναι. 

Αςςεηῖυς δυΐεπὶ Ατὶίξοτε! 5 ΓΕΙΏΡΟΥΘ Ῥτοπυποϊαίος ααϊάσοπι, [εὰ ποῖ 
ἀοτιρῖος ἔ1ΠῸ., ἀγσυϊζογ 6 ποτὶ πη 1190 Α τ οτε! 5 ἰοοο ἀθ ἘΠΟΠΟΙΪ5 50- 
ῬΒΙΠ αγαπι ο.. 3. 081 αὐαγίαπι σἂν] τ οηυτα ἐοηΐεπιὶ ἤς ἀρεγὶῖ: παρὰ ὃ δ 
Ὡροσῳδίαν 5 ἐν με ποὶς ἀνά γραφῆς ὀχαλεκαικοῖς,, ἐ ἐάδιον ποιῆσωμ λόγον" 
ἐν Ὁ σοῖς γεγραμμένοις, ᾧ ποιήμασι, μᾶλον.. οἷον ᾧ «ὃν Ομηρον ἔγιοι διορ- 

ϑᾶνσαι κι᾿ σ᾿ λ. Ἦος ἰάεξῃι εἰξ, πιοῃεπίθ (]. Ν εἰαίῖο τὲ Ὁιἤεγεατιοης ἐδ 
ΠἸτεύαγαπι στοά. ΠῚ ΡΥΟΠ ΠΟΙ ΔΙΙΟΠΕ., Ραρ. 94. Εα. οπι., ας ἢ ἀϊςετγεῖ : 6] 
ἼοτΙρίυμα ν]άδας ἢΠΠ6 δοσθητίρις γομαμον., ποιὸς, μυρια, εκσος, αἀαεχνῶὼς, ῬΓῸ- 
ΠὰΠῚ ΕἙ ἃ ΤΟΥ βεητὶς πιδηΐε ἈθΟΓγΑΓα : ΠΕίοΙθς δηϊπὶ 414 ᾿ητο!]εέξαπα 116 
ψεῖῖς. αἰσέχνως., ΧΩ ΑΥ̓͂Θ.) Δ αἀπεχνῶς, {ἐάμίο., ἐκτὸς, ῬΥΦΙΟΥ 5), Δ ἔκτος, 
ἐρυ τ μυφία,, ἐπβηΐϊα., δὰ μύρια, ἐἰθοθη2 πε 4. ποιὸς .» 4157 8 ποῖος » 
ηηαίΐς, νόμωον,, ἰἘρ 1} Μ002.) Δ γομαλνν. βαζομαίε, αὐ ἴῃ ποη (οτῖρεῖς : 
αυὰπὶ ν]άε! σεῖς νῖνα νοοθ ἸητοΓ (6 {ὃ ΡΒΙΟΙΟρΗΙ Αἰτεγοαηζαῦ , ἐ ῥάδιον 
ποιῆσω λχόγον. ἰ7η46 δυῖοη} π]ῇ ηυἷα δοσεπῖας Ργοπαποίαδαητυγ ἡ ΟΟπΐες 
ὃς εὐϊηήδη Αὐἱξτοτείεπὶ ἀε Ῥοεεῖοα Ὁ. 25. Ρ. ὅγ4. Τοῦι. Τεσυμά. Ἐπ. 
ἴυνα!. Ῥαγιί, τότο. υδὶ αἱ αυεπιάαπι ΗΠΡρΡαίαπι ὙΠαῇυπὶ 6 ἀυοβὰς 
Ἡ οἰ οτος Ἰοοΐ5 ἀιαδὶ ραϊταῖεια,, ΚΑ φροσρδέχ: {αϊτι!{ὄ{ ιν Ν᾽ Ιαϊπιὰς δατεια 
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δὺς ἰοήσε δηΐθ ὨΙΟΠΥΠΙ ΤΉΠτδοὶς 9. ἴά εἰξ.. ῬΟΠΊΡΟ): Μάαρηϊ, ταδί. 
ἃ Οταιηπηατοἷς ποΐαζος (π΄. 51. {ὈΙΓΙΓς. 40 δητ]αυΐς Ποῖαῖος ὅς: Ἔχργείς: 
ἴος 1Π{. ἀοςσοηῖ ᾿πεάϊία 1η ὨΙοηΥτΙ. Ὑ Ὠγδοὶς Τέχν Γραμμααικίω ϑεῇῆο- 
11ὰ : χαρακαῆρες μέν ἐισιν ἐΐίκοσι πέοσαρες « οἱ ἢ παλωμοὶ ὥλως ὀϊξεφωνόν σὸ 

« μακρὸν, ᾧ ἄλῳς ὦ βραχὺ, ὃ ἄλως «ὃ δασὺ, ᾧ ἄλως σὐ 4ιλόν- ΕΝ 

ΔΕ ΧΑΡΑΚΤΗ͂ΡΣΙῚ ᾿ΑΠΕΤΥ ΠΟΥ͂Ν ΤΟ ΠΝΕΥ͂ΜΑ, Αἰποηβὰς 1... 
ΧΙ. Ρ. 484.. Δεπάσϑη" οἱ με ὀξύνεσι σίω σελώπταίαν . ὡς κακή" οἱ ἢ πα- 
ρμοξυύγοσιν, αἷς μεγάλη. Ιάδπ Ϊ,. ΧΤ. Ρ.496. Ῥυτὸν ἔχει σὸ ν βραχυ. ἃ οξυ- 

νεται. ῬΙαξατοδας (1) ἴ ῬΙατοπίοἱς Οὐπιοπίδυς Τ. 11. Ρ. τοοφ, Ἐα4, Ῥαγὶς. 
1624. ὥσπερ «ὦ στοιχεῖα ποικίλεσιν., ὅν πὸ πνεύματα, ᾧ «ὡς δασύπησας ἐυ- 

σῶν, ἐχαάσεις σε ᾧ συςολοὶς ἐγίων, αἰυσιλ καὶ αἀὐυσὰ Ξοιχᾶσ «ϑέμενοι. πάϑυ 

μάλλον ὄνπος,, καὶ συμβεβηκόσμ-, «ἡ φ φοροὶς ςοιχείων, ὡς ἐδήλωσαν οἱ πα- 
λυκοὶ., φῶ ὧδ ἑκκαιδέκα φράζοντες ὠποχοωγχως.. χαὶ γράφονασες κι τσ. Ἃ- 

Θυα αυϊάεια Ρ]υταγο! νοῦθὰ σὲ σχοιχεῖα ποικίλεσιν., ὅν «πὶ πνέυμασι,, 

,αὶ πὸὺς δασύ τραείς. οἰυπῶν, ἐκτάσεις σε (ξ συφολοὶς ἐγίων «πϑέμενοι͵, 1η61085 

16 ΤΙ ν]ἀεηζυῦ δσορθηΐυς ὅς ἐριγιτας ΠΟἢ 480 ΟΠΙηδὰ5 αὐἱάσιη,. {εἀὰ δ᾽ 
ΠΟΠΠῸΠ}Ϊς ἴα ποίαίος ἐμὲ. υὐ δτενίαμι ὅς Ἰοηράγυπι {γ]] δάση ἤρσηα 
ααϊδυίάαπι νοοδῆδυς ἀποϊρίτἰδυς αρροῆτζα. Ναῃι. υὐ νοτὸ οδίεσναν!τ πιὰ- 
σῇυς ϑ!τηδῆιις 10. ΟΥ̓Δ ἤπηα 866] ϑατήανταπὶ ἘΡΠοΪα 183. Ρ.186. πονῷ 
ἙΔΙτΙοηἱς. ἘΡΗΟΙαΓ. ϑϑγγανΣ Γιυράση!] Βαῖαν. ἃ ΟΩ]. Ῥεῖσο Βυγῃίδπηο. 
8ΠΠ. 1711. ουγαῖφ, αὐδη 41 46π} ἘΡΙΠ ΤοΪαπὶ ᾿πτοσγαπι ργοζυϊοσυης Μοτῆο- 
ἔυς ἴῃ ῬοΙγὨΠ τοΥ, 1... 2. 6. 7.9... δ (!. (οάεΐτάυ5 Αρρα5 οιενν σεηΠ]5 11 
ΟἸγοηϊςο ᾿Θοιενν σε Ἕ.1ν 1,..1. ς.. 1. τί. Ν]. Ρ. 20. δὲ 21.5. ςεγτυηιϊ 
εἰς ἀϊὰ ΡΟΙῈ ἱηνεηζας ἀπ] πέ!]οπες. ἐριγῖτυς, δοσεηζας,. ΓΟϊΔ 1416 4660 σρο- 
σωδίαν 40 ΑὐἸΤΟρΡΠαπΘ Οτγαμηπηατίοο ( 2}. [πἰογιρτίοηες,, ἱπιοὸ ὅς ΠΠ|Ρτὸς 
αὖ Απε ΑΓ ]5 ἐδουημάσπη ΔΓ ]θᾶς ΤΑΙΙΟΠΕ5.. ΠΕΠΡΕ Πη6 δοοθηῖα Ὁ]Ϊο΄ 
ὃς ἢπο υἱἱὰ ἐἰιπέξιοης ΓΟΥῚ δὶ (ΟἸτο5 ἱε ; ροΐζεα.., ἱπαυϊο Ἰάετα ΒΡ] ἀεπῖ' 
ζυιτηις ϑαϊπηαῆπυς, ΟΥΑΙ ΠΊΔΙΙΟΙ 5. 401 (ΘΟήϊοες ἐπηθμθαδαης ὅς σοπξεγε- 
βθαηῖ ΟΠ πε Οσῖθυ5 ὅς. εὐπεηήδεογιθυ8. (οάϊοιθυς.. αἰ ΠΕ ]ΟΠΕ5 5. 
δοςοηΐως δὲ {ριτῖτας ἀρροπεθδηξ - ἀη46 ολίεγνας [ἢ πιυ]τῖς (ΟΠ ]ΟΙΡιι5 8Ρ- 
ῬΆΤΕΓΘ {ογὶρτυγατη αἴξ. αὐ δητ! ΠΌΪΟΥΘ Δ ΠῸ αυᾶ ἀσοεηίας. Η της Μοηῖ- 
ἔδυσοηϊυς ἴῃ Ῥαϊορταρηϊα Ογώοα ἴ,.. 1. ς. 4. ἢ. 33. “ΑὐἸξορἤαπες. 
ΒνΖαητῖη5 προσφδίαν. ἢνΘ δἼζεηζυς ἐχοορίῖανιῖ . .. 14 εἰς, ἤρπα ὅς 
ἔογπιας ἱπνθηΐτ : 00 ἰόσο εἴΐδης σομἰτύθπαὶ δοςσεηζυς ὃς ἐριγίτας, ἐθ- 
ουἶτ ..... Ψεγυ ἤπο οηληΐᾷ. δηῖα ἐδρυπηαπὶ (που πὶ ἃ ΠΟ ΓΑΥ 15 Π6ρ]6- 
ὁϊα ρτοσίῃς ν]ἀδητοῦ; πάη. (Οαϊςο5. νοι τη) αάϊητὶ ἐεχτῖνε ἔζου]! 115 
ῬΓΟΥΐας5 σαγεηῖ:; αυαῦ δῆτα {ἐρεϊητιπι ἔοῦ υπὶ ἢ {0115 ΑἸ Τα ΠΥ πι ΓΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
Ἡδγ15 οδίεγναϊα ἔΠπθ' νἱἀεηῖυγ. Ουα' γεγο οἸοίμηυς, ἀ6 ν]ῇῆσ5 τα ΠῚ. ., 
5:4 γα ΕἸ ΠΠπλις. 116 νἱγ ποη ροΐμπογας νυν] {{π|ι’ υγἸΠΠΠπηαπὶ 1ΠΠὰπὶ [ηὲοτὶ 5 

ἈΝ 2 Ρῥτϊο- 

(1) Τάοπὶ ἴῃ νἱτα ΤΗείεὶ, Τι]. ρ..2. ᾿ς: καταλιπεῖν δὲ καὶ σὺν αὐτοῖς Ἕρμον) ἄνδρα τῶν 
᾿Αϑήνγῃσιν ἐνπατραδῶν" ἀφ᾽ ὃ (Θὲ τόπον, Ἑμὰ κχλϑιν οἰκίαν τὰς Πυϑυπολέτας, ἐκ ὀφϑὼ ς 
αἷυ) δάπέραν'“συλαβὲν περιστπῶντας, Τὼ τίω) δόξεν ἐπὶ θεὸν ἀπὸ ἥρωος μετατιίϑέντας, 

(2) Ηϊς Αὐἰπόρθσηες ἔωϊς ΟΠ] παῖ) Ζεποάοι! ΕρῃςΠ ρτίοτῖβ. οὐπὶ Ζεηοάοιο 101 0- 
Υς ποὴ σοηίαπάτηάι,, ὅς ἘτΑτο Πεη15. ἀἰεῖρα] 8.» ἃς ρεζοέρτος Οτγαπιπγδιῖς] Ατἰἴατοϊ 7). ἐῶ 
ΑἸέχαῦ ἀτίπα ΙΒ] οι Ποςα ρι αἰ κέταξ,, γεξῆϑηῖς. Ῥεοίεσο ἘΠΊ] άεΙρῃο.. 
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ῬΈΠΕΙ), .-ΔΠΠ0 ἀυηζαχαῖ 1743. ἀϊε εχία. Μαγῦν ἱπἴογ σαάεγα Ἐϊετουΐὰ-" 
πεηῆα οΓαϊ8Π|. α8 [τοῦς ΠΙΡΥΙς ὅς τοῦς. [ἢ ράγίετα δχαγαΐα, ἠοϊαθα-" 
τὰν ἐριγιθὰς ὅς δοσεπείδυς, υοταπη ἔογπια δὰ Ποαϊεγηδ Ργοχὶ πα ἃς- 
ςεάϊτ; αυοα ὅς ἱἸρίωμη να! 4ε οδίεγναηάιπη), ες ὅς αἢ ἰοῖα {δίογρΡεΙ οὐ 
ῆο. Ηδς δηϊπΊ, αυα το! ρΊ ΟΠ πιῈ ἐχργεῖα σοπίριοϊζατ᾽ 1η ἐρΙεηα141ΠΠ-- 
το 1 δ δἰεσδητηηο ορεῦς.. σαὶ τἰταϊς., Ῥίξεαγο «ἤπείοῤο 4 Εγοοὶα- 
κο Ἴ. 11. Ρ.. 34..,), Ἂς [ηΐγὰ τεργαίθη ται π᾿ Ταδαΐα ἤυϊς. Ιατγιῦς: 
Τιυδ]εέϊα ,. Π. 1.7) ὈΠΊΠΕΠΊ ΟἾ ΓΙ ΠῚ σοηϊγονοσῆαπι., ὃς ἀεπιοηίεγαί δοοεη-" 
τὰς: Ἃς {ρίγιτας πο ἱπ [0}}ς ΟΥταπηπιδιϊσογασι [1015 δ! τα ε΄... {ξ ρΡᾶ- 
τἰετίθυς ἱπίσσιρτος , ριδιϊςαπὶ Ιυςεπὶ δάροχιε, ὅς. Ιοῆσα σου ΠΠΙ ΟΥἶσ 5, 
φυαη νυΐρο οτεάσζυτ,, υἱὲὶς ἐΠἔε.. (αἰΐοη ΤῊ τεηροσε, απὸ ἰοηρα δῃ-᾿ 
ΤΙΔΌΙΟΓΕ5.) σοΓία. τεσθηζίογες  εἢϊβ. ποπ. ροαμε ἢᾳ ἰἰτεγὰ .. ὕπάε, πὰς νε- 
τα οδίεγνανεγυης ἀρέθ ταὶ Ἑάϊζογες 1014. Τ΄. 11. Ρ. 328. Ῥὲν ψιεὶ οὐ 
γίσηαγαα οἰ! [ρ νεῖ, ὁ αἰ αοοοπεὶ, ἀ4ἰ {προνγῇ, οὗ αἐ υδροίαπο Βιαμείμο ν. 
οὐγοα ἀἰμρόπεο σηηὶ ργίμια αἰ Εγα Ον ίαηα,, Πα σεενίδωΐυς ᾿ἰπυεηξίοπε ἀὲ᾿ 
φμοὶ {65η]).0. ἔ᾿ σὐἰαέτανεσηῖο αἰθ 6. πο:6 περ ῆοδο αἰ σαγαξεογὶ,. ρὸν ἐαοϊέεαν " 
ἀρργόπήονθ, ὁ αποΐθ 11 ἰόρσογο, 6᾽} ρμγοημποίαγο ἐπ᾿ ἐΐησοα τόσα, ὁ «αἰ α. 
εὐίαγα τ Ππνιοπίσηζα κα}. υήέοηθο. 1... Χ]. το. Ρ. 484...6 Ρ. 496, ὁ ἀϊ Ρίω- 
ἐάγοο  (Λυσίτίοη, ῬΙατοηϊσαγ. οὐδ πὲ αἰξείξαηο ἰ᾿ 70... οἰϊγε σ᾽ Ογανιηται οὶ, 
εἰς πὸ ἄαηπο ἰδ γεροίο, ὶ ογα σομοδίμο.,, οὐ ποὶο {ςμοΐδ,. ὁ «4 [οἐὲ σΥαηι-" 
ματος! (1 [ο[Πθγὸ σαάορογαιὶ, π95 σἰὰ ἐἰα τη1ὶ σοητμηθηλοηεθ αρθηο 6. [Ὡρηα-- 
ἐῤ. δὲ τράα ὕρομε ο. τό. ὁ Τὴ 1] ΤΥοΙζ Ρ. 2165.) ἀοὺυς γαοοορ δ. ἰὲ υαγίδ. 
ορίπίοηΐγ ὁ οἶδα ἱ αἰἰυθν} ἐγαεαεὶ [πειὶ ἀαρὶἐ Ἐγμάϊεὶ πε φμοίο ρώπίο., Β4-" 
Μεγούῦδε ἀποῦθ. ψμοΠ0 μὸν ἀἰαν. γαρίοηθ ἐφ᾽ [ἐσπὲ ἀοἰ]α ποέγα: Π{ογἰσίοπο. Μα- 
{6 ποθ πε᾿ νηαυρηὶ 1, αεἰπὶ. σ᾽ ἐερρὲ οἱ ὠῇωώραο. [ἡ τγούσηο. οἰ φοοοεὶ., 1 4. 
τεήα 1. Νοονὶς (Ἰδαοῖαρῃ. Ρίίδη. ρ. 488. ] ἀούθαηο ἐπ χορ το Ρὲ ΟΕ οο τ΄ 
μι μηὶ ταοί το ρὴὴλ ποία Ογέσα. ἰἰπσια,, ἰᾳ φμαῖο [ πρρεομάευα ὁ (ὴ {μάϊαυσ, 
Ρὸν δὲ ἱηεοπείονία ὁ ὁθ. ργοπμμοίαυίη . α΄ 4μαὶ βηε ρυϊποίραίπεθπεο {8. ωθ-᾿ 
Φἰΐομθ ἱπεροάοιτ τα]ΐ [6ρηΐ.. 

δὶς δυζεπη “ΠΊαρΠι5. 1118 (Αγ π4}}ς Νοῦγῖθυς ἴῃ ὈΗἴεγιαίοπο φυατία ἀε (ε-᾿ 
ΛΟΙΔΡΒΕῚς ΡΙίΔη!ς Ρ. 766. ὃς (εη4ᾳ. Τ΄ 3.4, Ν ἐγοη. οπιῆλαπι 1115 ΟΡΘΓΟΠῚ ,- 
1722} Ἰποῃρί, - ΟΠ. εἴϊε γεςθεηξθηι. σοη ϑτ] πεπλ ΔΡρΡΟΠΕ Πα; δοσδῆζαβ. 18. 
Τ᾿ αῖίηα Γηρα, 1εα 16 σΟΠΠρῚ α ΡΠ πη} 5 ΤΑΡ}}5, ας, ἰηααϊτ, νϑευ ἘΠ π|8. 
ἴμης ,, ὑροῖε ἱπιρεγαηῖαε. Αὐσυΐο {οτγῖρῖα.. ὅς δυγδα [Γιϑεῖηϊ {ἘγΠΊΟΠΪΘ. 
βοῖλῖα.. [Ιαεπὶ 1014. οδίεγνας ἴπ. Ὑπείλυγο τυζετίαπο αυδίάαπι [πίοτ]- 
ΡΓΟΠες δοοδηζας ΡΣ ΟΓΓΕ, ,. ᾿ΕΧΕΠΊΡΙΣ στγαῖία., Ρ. 457. ὅο7. ἢ. 4. 698.- 
ἢν. 3. διό. η. 8, ὧς δ[ῖας ; δὲ ἴῃ Ρ]ΌΓΙθ5. ἕογεθ. δοσδηΐυς ἔσαῖρίος {Πἔε... 
05 ΕΧίογ ρζογες. οὐη!εγαης : αὐεπιδάπιοάαπι ΜΜΙδηθεῖυς ἴῃ νοσεῖ ζα-᾿ 
ογἦηιθ..,. Ρ. 476.. ἙἠϊἸτοηϊς Γδουπάς Βαείοηἱβ. Οὐ πορταρῃίας, Τ Ιερἢὶ Ε-' 
ΒΙταρ πα γεοῖζας αἰ δυίάαμη δοσθητίθυς ποταῖαπι., πος ταῖηθη αταζε- 
τις, ἸΙάεπὶ ἘΡΙΓΑΡΠΙ μη Ρ. 7γο9. ἢ. 8. τεοίταηβ. οτπῖῆτ ; ὅς ᾿ρίε Νογίῆυς 
ἔδτεζυῦ {6 ργιπλυτη ὨαΠΑτι δοτυμηάοπὶ ἰπ εχίογιδεηάϊς Τάρυ!!ς ΡΠ ΔηΪς τὰ- 
τἸοπεπὶ παδοηάδτη ἀυχ᾽ηθ, ἀοηες ταη4επὶ πτυτανογὶς ρσοροπευιη.. ΑἸτογατα 
ΔΠ0α Ν εγοπα ἰυτηεη., τηᾶσηὰς ΜΙ ΑΒΕ] 5, 400 πεπῖο (Ε] οἰ ὃς ἀοξετυς ροίξ 
Οπυρδτγίυσσε Ῥαπν πη! πὶ ὧς ἵ᾿ἵρίψτα Ν ἐγοηεηΐίειαι Δηταυΐτατες ΠΠυΐεγαν  . 

4 08Π|-- 
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αὐδπιάατα ΤηἰοΥρτΙοποπὶ ϑοσθητθας ποζαϊαιη Ῥτοίεσε ἢ Μᾶαυΐεο Ψετο- 
πεηῇ Ὁ.88. π: 2. (1) θοέἐτλυς Ζϑοπὰᾶγίας [η΄ ὉΠ πὸ στο Ἰηίοσιρῖο, 
ΙΠμμξίοπο υἱηεϊχμαγιοοίαριάαγία, ὁ. ἢα {πευσάμγίοηε αἰΐο {ἐμ ]ο “616 φηῃτῖ- 
οὗε Τιαρίπε Π|υγ χἰοηΐ 7). 1π. οιηα 1770... ἢς Ιοφαϊταγ ς.- ΧΙ]. Ρ. 335. 1 ρα- 
γερὴ ἰαρίάθ (᾿ ποίαπο οσἱΐ σξοθητὶ, ὁ οοηῖο (με απο ἐΐ οὐ Τα, 5 εἰ: α-᾿ 
Ρίοὶ. 1 κόνει! Ρ.. τόδ. ο[εγοὸ ἠ! ργίηιο ἐμ 4ἢ ̓4ιο}} αοοοητὶ πο ]6 Π{0γῖ- 
κἰοηὶ {πὸ ἐἰα᾽ Σερηρὶ εἰ οἽμσωθο. ἘΞ σογαηηθη1:θ τ᾽ ἸΠΟΟΠΙΥΑηΟ η6 ̓  4 (επο- 
24) Ῥέα... «ὙΠ1}}1 εἰονηρ ΐ “Ϊ μοὶ ]α οἱα ργοάμοο 1] Ἐαόγειε!, α᾽ ψιαὶ! ὃ 
44 αρρίμσπογε ἐ Ιου σίοπο ἀἰοἰ ξαηιοίο ᾿βοηηᾶπο Οδεϊήίτο, γίργοσοίέα πεὶ Νῖα-" 
ἴεο Νετγοηείε ῥ. 307. 3. πὲ 6 η6 Ἰ4ησαη0 αἰ17} οἰ Ῥοβενϊονὶ τοηρὶ. ἵερ- 
δα ἰο ὑτ Ἐαύγοιἱ β.. 171. 32556 195. 46ο,. 6 ᾿Ἶ Μη[οὸ Τεγοηε6 Ρ. 
8 5.5. 4. 121.5..3. 153. 7.1.313.ῆ-. 3. ἘΠ ΔἼΟΥ “4 τἱοῤίαηηαῦ χε ΚΡ: 
Ξίοηθ βούο {0ῤγα γέραία “ἰ ΟἸαμάα υδιείσα ̓ ὁ [ρπτα ἀμδόίο [6 1 οορίατονὶ εἰ 
τη αΥΉ1: {ο{Πεγὸ {{π1} Ρὲδ αροηγατῖ, ηθ ἜΝ ΊΔΡΡΙΟΥ πμηΤογο αἰ} 6[6η1ρ|} . 
1» [απὶ οδὲ τγοῦα οἰ! αρίοὶ ποία ἐ{ἐγίπίοη 4] (ἸΤΒΕΠτΙ 7. γὐξουίτα δα! Οτὰ- 
ἴεῖο ΡῈ. Ο. περὶ. τὸ..2. ἐῤῥανδ ΟἰἸγ6 αἰ178 ὉδΥϊει ἃ οὐ [πὸ σἱΐ αρίοὶ ποὶ- 
4 Ρίοιγα . δες 1 αοροπίο οἰγοοη 7670 ποῦ {ὶ ἃ ἀποοῦ ὑεάμο ποὶ 9 ἰαρίέε, 
δοποδὲ ἐγ οπο Ζ Ἐοηταη: {γα Ἰπα!οδὲ δογυΐο αἱ τὐονίο 3795. οἱ δοάϊοε-" 
πο  ϊότο οἰ  Ἐπείάθ. ϑαϊαπιας (ἀγα! Δ }15 Νουϊα5. ἰσεο οἰζαῖο. οδίεγ- 
να [π᾿ Ριίαπο (δῃοίδρῃϊο [υὑς]} ν. τό... ὅς 1π (α]αηο.2. νετ 22. ἱερὶ 
ΜΑ᾽ΝΙΒΝΞ,, ργίσυὶ {γ}180ὰ δοσθῆτα αουῖο ἤρηαζα ; ὅς ἤὰης ίαπε 80- 
σον αϊοτοτ! ἢ σύατα δα ταπὶ ἰὸς. υὐ 11 ΜΜαπος ᾿ητο} ΠσεγεητυΓ; 
ΠΟΙ Δυῖεπι ᾿4Ή1|5., ὨΠΊΔΩΪ ΠΟΓΡΟΓΙΘ. Ραγίες. Ομ Ιαπὰ5. ἴν,. 1. ον, 7. 
(οΥ101Ὁ ΔρΊοθη.. ἔξι ἀοοθδέυμη δ 41 {Ο]Ἰταπ ,- οὐπὶ ἐδ 6 πὶ [ςεγὰ΄ 4[1Π|΄ 
ἀἴαια 8} 1ππη|. ᾿ητε  εἕξατη, ργοὺζ σοτγερῖα,, νεὶ ργοαυέϊα εἴτ, ἕαοϊτ. υἵ ,4- 
ἐπ. αἰγυσῃη δρόγεπι ἤρηϊῆοεῖ., ἀἢ ΠΟΙ ΠΕ πῚ ποπ᾿ ὈΟΠυΠῚ 7) Δρῖςα αΠ{{1π-΄ 
δσυϊτυγ. Αὐαϊτ δ᾽ άειπ ()υἹηΕ}}]δηυς5: Οὐ δδάειῃ [ἰτεγαὰ που ηατῖνο οαΐα᾽ 
Ὀγέν!5., δδίατῖνο ἰοηρα εἴτ. υἵτυῖι ἰξαυαπηιγ., ρἰετυμηηυε πᾶς ἤοῖα 1Π0- 
ὩΘΠΩΣ {ἀπ|ι5’.. ΗἸΏσ [η΄ ται] Γ(0}} ν. 15. ΡΕΟΝ᾽ ΝΙΔ᾽,. δὲ 1ῇ (δὶ 
ν.24, (ΓΟΙΟΝΙΑ᾽, :ἢ υἱεῖπα {γ]]αρα ἀςοοηταπιὶ Παθθηῖ, απθα δ αῖ]- 
ψγὸ οαΐι υττυπιαὰς ποθ δ᾽ άθπτ: ροῆταπι εἰ. Βθοπαίας ἱπ (αρῖτε ἀξ 
τοῖς αἷς : [π1,ατ]ηἰς πυπαυδηᾶ. δοιίας δοσθηζὰς 1Π Οἰτ πιὰ {γ}18θὰ ροπηὶ 
ῬοΟτΕΙς ,. ΠῚ αΠΟΥΘτΙΟἢ]5 σδυία , υἵ᾽ 1 Δάνετθιο ροῃὸ, ἴάξεο πὲ νεγρυπὶ 
ῬαΓΟτΟΣ ἱπηρετγατῖν! τήράας. Ουᾶτέ, ἱπαυΐς ΝΝοτῖ5. ΟΟΟΝΤΑ’ ὃς ΡΕ- 
ΟΥΝΝΤΙΑ᾽.. οαὐυΐᾳ ἀποτγειίοηϊς ἃ σαί τοέϊο, 1 Ῥιίληϊς. ἀρ] αἸ θυ ς5 40 ]411- ' 
νὸ οαἴα εἰατα, δουῖο βοσδεηζα 1Π᾿ Ρεπαϊ πιὰ ὙΠ ΤῈ Ποϊδηϊΐ . . . (υΠ 
αὐε ΡΕΩΝ ΝΙΑ᾿ [ δῖ Α ἴῃ ρεηπυϊτι γα σογγιρίαῦ., δοφθηζυπὶ 86-- 
ἴὰυμη 1Π ἀπῖερεηυ τη ἤαῦετε ἄεθεῖ., υ{1] τεαρίε ἴῃ Ῥ᾽ίλημΟ ΠΊΔΥΠΊΟΙΕ 
(ζα]ρίυτα ἔμ :. 0ΡῚ ετῖαπὶ ἐπ΄ αἰτίπηα δοσεητυμπι ἱτεγαδ .. ἀϊοτεῖ: 015 οδ- 

(Δ: 
2 

(1) Αςρεπτὺς δρροίέος οδίεγναοίς ἴπ [ηἰουϊρεΐοης 17, ρ.88, ὅς Ρ. 3ο8. π. σο. Τ΄], [πίςτῖ- 
Ῥιϊοπ πὶ Δπιϊ ΔΓ πὶ ἴῃ Ετγατία υτδιδ5 εχίταητιατα, ὅς 48 6]. Οοτῖο ςο]]εδατυτι, Ὡς δεςεῶ- 
τδυ9 διυΐεπι Ρί(απογατα (εῆοι ρἢ οτυϊ ,) 4υᾶ τἀτηςἢ (ςποῖαρ ἢ "8 νΟςΩΥ ποη ἄεθετε ηγεγίτο 
ΦὈίεγγανῖς (ΟἹ. Μεοβε)υ: 1ῆοτ. ὶρίοηναι. Ῥ. 22..} οἰηηΐηθ ςουΐεν (]. οι! ρ. 3. “ξευπά»ἢ 
Ρϑιῖς [π|ογ!ριίοη. δητίφυδτγ, ἰὼ Ετευγ, γοϊθ5. εχίταπιϊαη, Α ἀϊ ὅς (Ι. ἀν ἡ Τρ ἀι Τοτ- 
ΤΕπιυΖΖα Ρ, 329. «Ἵπερε Ἰ ουίαϑοη 4] Ῥαίεγηιο) δὰ Ἰηἰςτιριοπειρ Ὁ ΧΧΙ,, ἐπ σὰς δεσςεθτυδ 
αὖ δηι!αμὶβ Βοπιαηῖβ᾽ εἰονρατος [Εϊξ ραιςι, 
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4; αυοά ἰδιάδηι. εὐἴδτη ροίξς. ᾿οπάζαπι Ῥυοίδηυς5 δάνεγεε ρ, 1288, Τα: 
46 ἄμο δοοξηΐυ5 δὰ ἴῃ. νοὺθ ποῖδεὶ ἔμηῖ, ἀυοταπ) ῬΥΙΟΣ ῃ δηζερεῃμ!-. 
τἰπλ ἃ... ῬΤΌΡΓΙῸς ε]υΐάεπι νόος 5. εἴτ, αἰτεσ νεῦο πὶ ὉΪ{1Π|ὰ,) 6Χ ϑοοϊἀθηεὶ Ρο-᾿ 
ΙΓ, αὐ᾽αῖῖνι οὐ ἃ ποπηπδίῖνο ἀπΠοαύη6Π41 στα. . . .. ἸδΙάεηγ" 
ΒΟΘΩΝῈ [1ἰἰάεπι δουΐϊταῦ.. αυοά πο τίσα ραστίουϊα ΟΝῈ {ξαυδίυγ. 

Οὐοά νετο" ἱρεέζας δὰ αἰπιηξϊϊοηθς, αυάγαπι, τ ὅς. ἀοοδηζυμπι ἃς [Ρ]-᾿ 
τἰτα! 1. ̓ ηνϑητο ΑὐΠπορῆδηὶ ΒυζΖαητῖο (ΙΡυϊταν, ἢ νεγυ πος. ᾿ηΐρι- 
οἰαηις (οήϊςε5, ἱπαυϊς (]. Θοάείστια5, ΑΌΡας5 οείνν ςθηῇς, 1 ἀγα {||-- 
ἤναο ἴψο (χοηῖοο Οοιινν!ςοηῇ Τ᾽ 1. 118. 1. Ρ.. 20, 1Ἰά4δπὶ οἴηηε5 ἰπῖεῦ- 
Ῥυπέϊ!ομες. Ἰσῃογαγαηῖ, σοὨφγεητθυς ΠΡῚ { ΡΕΥ ΠΠπτοτῖ5, γος σΟΙΏΊΡ]α - 
τῷ δχεπιρία ἀεπιοηπίξγαηξ: ἔγααῖς πϊης. ἀοέπ!πηπλας ποίτες. ΝΜ 401} π1π5 ἀ6 
ε ῬΙριοπιαῖς. Γ,. 1, ο, ΧΙῪᾺ ᾧ, τς...) ἐρ {υγἱ δος ἐπῆν ἀἠρίοημαείδες 5. 
μην ἐἰῤγὶς. μοί σμγοαην Πα! ἰπονμην φεαίθηε, μὲ σοοαύμα βησμία ΩΣ 
Πηριμ!ς ἀἠηηρμοόασηε, πμἠαηι ἔογο σεγδογηι εἰ ηεβίοηοι [αξίαην {μ||[8 α- 
ΜΝοιαγὴς πίχμο αὐ Οαγοίμη:. Μασηιη, ἱἰπῖο πος φμγοὶς ἐθμρογδς {ξίανο. 
Ε[Π6 αοομγαῖσην ἐδ αηλ ἐκ ῥμηξίὶς αἰ Ἰπδἑίοπομα ( τ}. ϑθδὴ6 αυοά ἐς [1 Ατῖηᾶ 
δ αὐδῶ φἴατ!ς ἸΠΤΕΓΡΟΙΏσεηαὶ ταϊίοης {γαῖ νἱγ σε θεγγιπῖις., ΟἸΠΗΣ: 
ςαγεῖ ἀπδ᾽τατ!οπθ., ἰπαὰϊς Ἰάθα (].. ΑΡΒὰς : ὅκ. οἰατΗἤπαο ἴῃ πος ΠΟΡ]5. 
τε πο πἶο ἔμπης [ΓηἰογΙ ρΓΊΟΠ65. υδΙΉΡ] ΓΙ πΊ ἀραὰ ΟτυζογαΠΊ.., ΘΡΟΙΙ.ΠῚ; 
Ἑαργεῖταπι, ὃς 4105 [πίουῖρεϊοηυμ (ΟΠ εἕξοτγες, 1η ααϊδυ5 Ροΐς ἤηρυϊα νεγΞ. 
δα, νεὶ ρυπέϊα), νεὶ [τεσ Οταςς. Φ, ἰτεπι Ῥ, ἴτεπι. Δ (2.)), νεὶ δ]ϊ4-: 

ἤρῃᾶ 

(τ) 5ἰς. δυτεῖῃ. ε (ς βόθες τοῖς. 116 ΟἹ ΜαΡΙΠΟΩΣ σοὺς ρου. χα.“ [σ΄ [τίθει 5, νὲ- 
ΤῸ τὰπὶ αἰ ρΙοπγδιὶ 15... τατη 0115. ΡΟΪ᾽ δυτεᾶπὶ Τ,ατίπογα πὶ Φιαΐε. 7) 4υἱ ἤπρυϊα νοςεδα- 
ἴ6 Πμρυ]}5 Ρυπέλι5 ἀινί ἀςσαπι, π0}14 ἴοτα νογεθοόγαηι ἀϊπιπέῖο 4 ΝΝοταια ἕαέτα οἴ υἴάαε «(Ὁ 
(ἰἌτο] πὰ Μρπυπι.) 4}, ρτθεουτγαπῖς ΑἸσυῖπο ) Ῥαπέξοι απ) αἰ πιπδε οηθ5., νεὶ {δά ἴη 1ο - 
πες χοξίτυϊς, Ηος ἴῃ περοῖίο Ῥείηςερβ ριϊΠΊπιις δά δῖε Ράυ!απι Ν ναγπείγι ἀϊ ὅς ΑἸειϊ- 
τ [δ᾽ άσοπος ρεγὶ εἰ ΠῚ πλΟ 8 .: ἐπ 4υϊθυ5 11} ΠΟΛ 145 ρεὲτ ἀππθηπι ἰτρξὶ (Οἰΐτα5. » ὅς αἰΐφυοῖ 
Αὐρυ πὶ ἘρΊ το ]Δ5.),, ἢὶς γεγο Πἰδταιη 7) 4 Οὐηπες ΘΡΡΕΙ ΔΤ 5 ἱπτοτρΡ αὐξιοπ δ ιι5. {Π1ω1ἴτ- 
ταῦτ, Ἰατεγραπόϊξιοη πη ταπηθπη 11|ς αἵ ἔστι 5 π᾿ ἀπ ρ]οηνατὶθαβ οὐτίη αἷς απ ΠΟτὶβ γετο ἴτᾶ - 
οδίεγνατιπ) εἰξ 7. δ ἃπαΐϑ. ἔεγσια οὐξιηροητὶβ.) Ὁ Ἰπτειρθπέξίο ἴπ ἰῃξοτίοτί ρατῖς εσίγειηΐ νο- 
ΦΑΌΏ]), νΊγΏ ]14π|; ἴπ πιοϊο,, ἀμο ραμέξο; ἴπ Γαρενίοτίγ ραπέξατῃ, ἔδ {επίαπν. Βηΐταπι ἄξει 
Πέξπάτεῖ ; ἀ]ϊαυδπάο ττἰὰ Ριιπέξα; 4 ὦ ἴάπε απ πέξίο ὁρὺ ἃ δοσυταῖοβ ἀπηαπιθηίς 5. ΟὈΙΠαΐ 9 
τοὰβ ἀρυά τυάες. [ερς (ἰ5. ΑἸ] Αὐἰ σι ἀνετἤοπες. 8. ἐγασπιεπτα Ετγαΐσα πὶ 47. ὃ: 644... - 
τετῖς πεάιις Δ ΓΕΘ τεηρογιδι5 νοι θοῦ ΒῸϊ δοσυγαῖᾶ 1118. εχ ρα έτς. ἀϊξιηέξιο 40 οἰβαῖθαβ 
ἤεθας; 11 φυἰάεπι Οὐ δανίυς Αὐρξυΐυβ, ΚΕ ἘΣ ε͵ὰς σπίτοργαρῆο οδίαγναι διοῖοπίας ἰη Ο- 
ἔζαν. π, 87. πο ἀϊυϊάεαι σονδα, πεὸ αῦ ἐπ ΠΑ ράγῖε ϑενίεηην αὐαπάαπεος ἱξεέγας ἐπ α]- 
τεγμῖν ἐταπαζειεύαε, {εὰ ἐδίάφην Π] ατὴη {αὐγ)ϊοιεὐ αὐ γ εἰνειηνἀμοεδαι4πε,. (λᾳοὰ ροδιεεπηυτη πο- 
ἔγαιεβ ἰπ (οΥδεηά!]5 Ερίξο]ὶς. πο Τάτο ασίαπι. γ0,ς ΕΣ ἢος δυΐξην δυδτοπηῖ! ἰοςθ («4 Γ 9 - 
ψεΙεγεβ 1π (ς]ρεηἀϊς Ερ᾽0}15 ἀἰνίάετε νεῦρα (Ὁ]το8. ἴα) ποῦ Δυτεη) δᾶ σοη]ἈΧῚ εν 
4υειπαἀπηοά πη). σοηἸυπέξα ὅ: ςΩἢ ατγεπτίδ σοπίρίεϊμτατ πὶ δητιαυ Παῖς Οοάϊοϊ δα. Ζυου θη} 
[στῖρτητα ἃ Ργίνατα ὅς ἐδηλ ]1ὰτὶ Βὶ οπηαποταιῃ ὃς. Οταοογαπι {στ ριίοας. πλυϊῦι αὶ αἰοτέρᾶι. δια: 
ἴω 1114 Τηἰοτὶρείοης, Η ἐγου]δπεμῇ ἔα ρεὰ τποπιογαῖα Ρ. 132, ἄς Παῖς Ὠταιτγῖθα ̓  Γι δ)απέϊα.), νο- 
(εξ. Γἐρᾶταῖὲς οΟυίςτνεῦίε. 
(2) Δ ροίξ ἄπρυα5. γοςες ἰηἰοιταπι, ραη δ νὶσεβ δογῖτ ἴπ’ ἰη(οεϊριίοπε [κ8ΐπ ἀρ 

Οτατεγαηι Ρ. ὅ:8, α. 4. υὐ 5. ἴη ἀμπάβρι5 ἐηϊοτίρτίοπιθι9 Οταςΐ 9 δρυά 6. ξαπυδταω ΧΥ- 
ἀΓ0.}) 7 ἀἰγέχχ Ρὲγ ἰᾳὰ ἰείεατα Οτέσα Ρ. “75 υἱ σ᾿ ἀρυὰ ουπιάσην ρΡ. 3ςγ) πι Ὗ' τη {πίογιρείσηϑ 
ἰωειίηα ἀρμά (τυϊετατα ρ. 352. π᾿ 5. γι Φ ἴῃ δἴτοτα. [ηἰςτίρτιοπς 1 ατῖπα.. δρι ἃ" ἐμ πγάς δ. 

Οτυτετυηὶ ΒΥ π|3.) Ὁ τλοηοριδίπσηα ΟΠ ἴω ΟΠ  απὶ5 1π|ςτῖρτϊοίθι9) ἀε 

4υο νἱής (ΟἹ. Χγίζωτη Ρ. ὁς γ υἱὲ Ψ ἀρυά Οτυϊεταπιὶ ρ. σοι. ἢ. 7. δὶς ἰάοπι ΟἹ. Χγίως 
Ρ. 48. 1᾽ ὁ ρίεεγῖο,γ, εὗδε ὃ ᾿ φηλίεγοη γ πεῖε 1 ονϊαϊοπὶ 74 εεἰυοῖεα εαἰἤχίο 4ϊ πετο ράπεο, Νὲ 
ὁ "παταυΐ δα.» ρἰαφςεβὲ πε πιομοτῖ γυερε ερίατηαηβ υἡταδὶεῖν “ἹοςεΡ ι οσοὶ ἀϊείααο Ζετὸγ) (4 Ρα 
Ἴοτιωα ἀὲ Ο 5), ΡΕῚ φασιιθηῖο ἐπ ἀδομρὶο ἀε᾿ πρηιουὶ απεεεεάδοηπεὶ, ἐρεμαὶ ἀἴετο απο ααεηῖδ ρο- 
τὰ εἤετε, ἐβὲ “π στο υ ρμπ:9..) υἱάοείο ροεια «ἃ ἤφατα 4ϊ ο ὁ αἰΓ «ἀταῦὶ. ἐξμαϊπεπεε ἐὐε ἐ 
Τεβιαπὶ αὐαηντέονο ἡπερὸ οαϑὶ ἐπ «αἀάδίἑαηιθηιο 46εἰ χριὸ τὲ ἰᾳ βρατα. ἀὲ “πο, εἰς, 45,4114 ἀΐ 
δ Π ᾿ μ Ἶ ᾿ ᾿ ἫΝ ΦΥΟΟ ρήπῶ.}) ἀΞς «0 τεὰς Πηρείυῳ Π)-πηομῆτατ. ἩνΑΣΡοΪ. Ὁ τ πετος 
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ἤσπα χἀ᾽εξία ἱερυπίαγ.. ΝΆ Πα ταπηθη, ἢ νεγαπὶ εἰοαυϊ ἔᾷς πε, ἔς ας 
ἐπτεγραησεηάιϊ ταῖῖο, αὐτῶ ἴπ νΟοΙθ5. ΠηρΠ5 {δι ρεῦ ὈπΠΙ ΟΥΠλΪς.. πυ- 
ἴαπὶ Ῥεγιοάσπη 4 αἱΐα αἀἰνιάθρας.. ὰπὶ ΟἹ. (οάείγίάο,, ηαεπὶ νἱάς ἃς 
Ῥ. 22. ὅς 23.. Τοῦ (ὐδπριυπὶ 1ὴ νοοεπὶ ρῥωπδίαγο., δὲ ῥγωίογειπι (Ἱ. 
ὙτοιηΡΕ}}1, ἐηὴ6 αἰΐ σοποίζονο ἰ᾿ οἑὰ εἰο᾽ Οοα οὶ Σιαεὶπὶ ὁ Παἰαπὶ ο. τ7. Ρ. 96. 
Ο' [εηᾷᾳ. υδὶ πλαϊτα ἰεξξα “ἀἸρηϊῆμηα ἀε ἤος ἀγραπιθπῖο ΤΈρουῖθς. ϑδ|ς 
ἄε νεζεγαμη ΓηἰοΥρεοηασπι ᾿πτεγραη ἐξ! ἼΡὰ5 δάθιηάμᾳς εἰς (]. ΖαςΠατίας, 
ΠΠἰχίοηο πη φεαγίο-ἰαρίάαγὶα 1... 2. ες. 11.γ δ᾽ ας ποΐαπάα οδίεγναξ 
Ρ. 338. οἴποδο ρμηιο 1] ρυίπορίο αὲ οἰαίομη ον. Τια[οῖο Ποονερίο,, οὗε 
[6 πὸ ῥα 1π Ἐκόγῥϊεἰ Ρ. 376. ΧΧΥΠ. Βα πη τιανρῖο Ῥίαπο ἀκα γὸ ἐπ 
ιαἰτγα ορογεῖέα {πρηραϊο, ἀουθ 15 οἰἑγὸ αἶμθ ῥωηεὶ {ἢ σοσροηο ΡΥ 119 ὁ 

. ΡΑΒΊΗΕΝΙ .ΗΑΡΕ. 
Ὁ ΒΕΝΕ .. ΒΑΙΕΑΒ.. 
ἘΝ ὦ ΜΕ ΑΕ Υ ΓΆΘΙ 
: ΝΜ 5ΟΡΘΙᾺ . ἜΠΕΑ  -ΟΜΕΔᾺ:: 

Μὰ υἱὲ 4ὲ ρμἱὴ. Νοι γαγο ὃ υθάθν π6}}6 ἰαρίὁ ρωμέαια οἰαίμηα {Παδα. 
Κέσρα Ἐκδγυοῖεὶ Ρ.272. 143... 6 Ρ.374ν {{π8 αἰΐα ρΡ.376... ἡ! Ρ. 101Ρ.67. 
( Ἐρίταρῃ. ϑενεγα Μαγιγτγὶβ ΠΠαϊῖγατ, )., 1 Μαγηιὶ Ῥοίανοῇ Ρ. τότ, 1 ΜΆ. 
όγοη. Ρ. ΟΟΙΙΧΧΙ. τ5., οἰΐ «πμμαϊὶ ἰρεογαν) οἱ Παϊϊα, Το 1. Ρ.. 351τ. 15 
μη Ι{ογίχίοης “εἰ Ῥα[ηομοὶ ο. 11. π. 7. ἰοσροῇ ΓΠυΙ͂.11 ὁ ΤΚΟΌΓ. 
ΜΝΕ.ΝΟΟΙ͂ΚΜ. (τ Ομαίο [τοποογχαὶ Νῖα ποι αὐῤίαριο ποὶ Ρηγο σάμεο 
41 {Ὁργα ποῖ} Ἐρίταξο αἱ Τ. ἘΠῚο ΟἸ αιοο τ ράπῖο ἄορο ἰᾳ ἰοείογα Ο. αἰ ΟἸσμοο ἢ 
Ο.ΙΑ͂ΣΟΟ ... δῖπο «ἰα᾽ τοηρὶ εἰς Βονιαπα Βορμὀῥἑίσα οἰ ]6 ταύυοΐς ἀοἰἰς 
ἐορσὶ, οὐα σ᾽ ἡποοηίγα ὮΨΜ. ΤΟυἁΑ͂Χ.47.., ογα ΓΜΝΌΤΕΒΟΑ͂ ; σον ποεαίο [ε 
41| αὶ ποῖ Τοριο 111. ἀο͵1]6 Οἰδνυκσίοη! ἰοἰτογαγίο ο. χϑο.., αἰ οε 
αἰρηθηο (1 [τοῦσο., οὖο "᾿ ογὶ σία ῥγίμηα αἰ χα ο σον [πἰς ἐγορρο ρἱδ; αἰ- 
29. ἵΜκα προϊοσορὲ πο [4 41 πηαγαυ!ρ ϊα,) οὔθ ἰς (αὖ «᾿ οἰαίσμηα ὕοσο οοη 
ΡΜ ὶ {ραγα[ίονο 5 ὁ 4 {ἀρδγῸ.57 οὐδ ταίογα οἰαίσμπα ἰοέξογα {ὶ ρηπία- 
τσ. 1 Ονίπιο πο᾿ ΜΜαγνηὶ ογμάἑεὶ ΤᾺ 1. Ρ. 12. πὸ αροοηης ῥἱὴ ὁ[οιηρὶ Ὁ 
ΤΡ Ε ΝΡ ΤΠ ΤΟ Ν᾿ οὐ, αν ἐπεί: ΤΊ Γα5. 

Τὴ. αἰπιηξεοπαηι δυΐε 1 [ποτε ρτθηῖθας ὅς (οάϊοϊδας Οταοὶς υἱὰ 
νὶ4ε οἴπηΐπο Ο. Μοηϊᾷυςομ. Ῥαϊαορταρῃ. ατγας, 1,9 τς ο. 4. Ρ. 31) 
ὅς 32. υδὶ τηοποῖ ν γρυϊαθ, ἢ ποη ΡΥίσας ΟἴἼΠΙΠΟῸ νετυϊεαςίς, ἤθο [ΔΠῈ 
δητΙαυὰς αυδπὶ σέλααν, ὑποσέλειαν δς μέσίω ςιγμὴν, ΠΟῚ ἴαπΊιεη [ἴα ΓΕρεΠ- 
τες εἴθ, οὐπὶ ἴῃ (οάϊοιϊθυς ταῖς ΔΠΠΟΡΓῸαΠῚ Ρ]υς5 ΠΊΠΠ|6 οσσυτγαηΐς, δά 
οἵπηϊατη. τυ! ηἰπιατα ἀπ ππέϊ!οποπὶ ροΐτω, ὅς φυϊάειι ἔογπια Ποάϊούπῳ τὰ 
ἤπλ}Π1 9. Γ᾽ 2181} ἱπῖεγῆς αἰ ογι ΠΉ1 15; ἀυπὶ σοηΐγα ρΡαηέξα ᾿πτογγορσδηςὶ 
αὐ Ὠοάϊα ἢος τηοάο εἰηρσιηίυγ, ἃ (Θά ΟῚ θὰ5 νετυἝεΠΠΠ}1 5 απο 14}} 488- 
ἄγατο οπαγαδόξογε ἔοι ρτῖθ, 4005 υἱαυδιῃ ν]άθγιτ, θεῖα, [ἢ 4}115 νεγῸ ΠΟΙΪ, 
ἀδο  Π11, ὅς απ θοϊπηὶ ἔοι]! ΠαΡΕΥῚ αἰπτγπιες. Ν ᾿γρὰ ]ὰπὶ ἀὐΐετη δητια 15 
τᾶπὶ εἴϊε σοηίϊας (2), οὐπὶ νεῖεγεβ (Ὑδπλτηατ ΟἹ (ΘΠΠΡΕΓ ΠΊΘΠΊΟΓ ΩΣ σὴν 

υτχο- 
------ 

(1) Ἀάδάε ἃ ΕἸ. Ὅσοτϊ Τ[ηἰοτριίοη. Απιίᾳ. ΕἸθτεπεῖη, Τὶ, 1. Ρ, χ7Σ. π. 147. 
(2) Μεραυς δαϊπιχαίυς ἴπ ἐτυ ἰτΠΠ|π|ὰ Ἐρὶἴο]α δὰ ϑαιιανίμπι ἔαργα Ἰλμάδια : ϑεπῖεπιῖ τ 

Δοίο τα [0] 5 ρυπέϊϊς, πος οἰδ, τελείαις στιγμαῖς ; τατα ἴπ 1ἰ5 οεουτταητς (δά 1 {1 η τ! οηςε 5. 
488 (Διηεη δαῃίδει! δγτισαΐ[}9 ἸΟ]145) ἅ« Οἰςοτοηῖς 4ῳι ἄτα ἄνοὸ 7) Ράῖεῖ εχ Αἰςοπὶ Ρς- 
ἀϊαπὶ ἴῃ Ψ ειτιη85 ποῖΐβ.. 



τ Ὁ ΠΑ Τα ΡΒ. 
ποδιασπσολὴν, 'απα ΕἸ 46πὶ ρτοσίυς ἔούπηα γαῖ, ὅς 115 νὶσθ 1 ταυϊ- 
τἰς. Ἰοςὶς ἜΧρίεθας. Ν᾽ ετεγγίπηυπιὶ εἴα Ἰητεγραησοπάϊ πΐαπι ἢς ἀσπιοπίῖγας 
Ατιξοζείες Βμρϑιογίσοσυμι ἴἷ,. 1Π1,| ς. ς. ὅλως δά ἐυνανάγνωσσον εἶναι απὸ 
γεγραμμένον χαὶ ἐύφρασπον. ἔστι ἢ σαὶ ουπὸ ὅπερ δι πολοὲ σύνδεσμοι ἐκ 
ἔχόσιν, εδ᾽ ἃ μὴ ῥάδιον διαστίξω., ὥσπερ αὶ Ἡρακλείσα. «ὦ γὰρ Ἥρα- 

χλείηε διασαίξαι, ἔργον, φ᾽ αὐ ἄδηλον ναι ποτέρῳ πρόσκεισαι, «ῷ ὕςερον, 

ἢ αὸ πρότερον, οἷον ἐν σῇ ἀρχῇ αὖ συγγράμματος. φησὶ γὰρ, “πῷ λόγι 

αὐδ' ἐόγσος αεἰὶ ἐξύνετοι ὄνϑρωποι γίνγονσαι "., ἄδηλον γὰρ σα «εἰ “πρὸς 

᾿οποπέρῳ Φάσαίξαι. ΟΟΠΕΕ εὐπηήοπὶ ὃς 1η Ῥοεῖῖς. ο. 25. δεὲ4, υἱ νεγὰ 
τΠΟΠΕς ᾿πᾶρηυς 58] Ππιδ5 ἴῃ ἘΡΙΟΪα 46] ϑαγγαν: πὶ ἔργα ἰαυάατα, ἀϊὰ 
ῬΟΙῈ ἱπνεηῖας ἃ Αγ ορῆδης Βυζαπιῖο αἰ ΠΠἸπέξ! πος ὅς δοσδηζας 9 {ἰδτὰ 
80 δηιταυαγὶ!ς ἐδουπά αι δητί] ας ΓαῖΙΟΠΕ5 {οΥ] εραητυγ, πεῖρα ἢπα δο- 
οδηζα 0110... ὅς ἤπε 14 απ πτιηέϊοπα : ροΐϊεα (Ἰγαμηπηδῖὶοὶ 9. 40] Εο0ς5 6- 
ταθπάδραηξ, ὅς οοπίεγεσδηξς οὐπὶ δητιαυϊογῖ δας ὃς ἐπιοηήδιιοσιδὰ5 (Οάϊ- 
οἶδιις., πο (οϊμπι. «ἢ αὐ14 εγαῖ τἰτυδαζαηη ἃ Π1ΡγὰΓ}15. οογγιρεῦαπῖ. [εὰ 
δια δοςθηΐας ἀρροπεῦδης ὧζ ἐπ πἸηέμοηες.., .... Νὲς ἔξους (τ ἀρυᾶ 
1 ατίπος., αιοά οΟἸ] ἰρεγε ρομτηυς εχ νἱῖα Δ δἰοτ ῬγΟδὶ (Ογδηηπηδγιοὶ 
Δρυ4 δυεζοηϊαπι. 40] 46 60 114 (ογῖδῖτ : Μυΐζαᾳαε ἐχεμρί σία σοηΐγα- 
ἔϊα εἰπεπάδσγε (1) ἂς αἰπίπραεγα ὅς δὐποΐαγε ουγανὶῖ., Παὶς {0]1.. πές 
(ἍΠ1 ρῥταΐογεα (Ὑαι: Πα] ες ΡΑΥΓΙ ἀεαΠ[5 : ΌδῚ νἱάε5., ἰηαυϊξ αἰ πιᾶ- 

πυς. 

(τ. δϑίταῦο ἵν. 13, Οεορτγαρῇ. Ρ. 419. ζοπαιυεγίτυῦ ἀθς ΤὨὭΣΟΡΒγΑ ἃ Αὐἰἴϑις! 8. 1Π0118 
τῆιτς νἰτίατ5 ἀφ ρΠρεητία Ὠ]ΔΙΟΓΌΤΩ 1 ΓΑΓΙΟΓΩ ΠῚ » 4ΔυΟΥα ἢ Ορεγὰ πτερϑητι ἀυΐάατη Β᾽0110- 
φοῖκ ) φαὶ ἀεἰπάς ἢπς νἱτἰοία. εχοτηρίθγιᾶ στὰ 41118 ἐπηεπάϑτίοτί 15 σοπίεγλς ποῖα ΟΌΓΑΒΔΗΙ 9 
βιβλιοπῶλαΐ σινγες γραφεῦσι Φιυλοις χρώμϑυοι, (δ ἀκ ἀντιβάλλονγες.,, ὅπερ καὶ ἐπὶ δώ 
ἀλλὼν συμβαίνει δὴ δ ἐΐς Ὄρᾶσιν γρκφομέτων βιϑλίων, χολ ἐνθάδε, νκἃ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ο 
Ἥϊης (εἸ} 5 ἽΝούν. Ατιῖςαν, ΠΕΡῚ, χ1. 4. τ4. (οαΐσεξ ἴ)0 74πὶ ξεηροῖε σΟΙΓΙΡΙΟβΒ 8ῖαιις 
ρεγρεγαπι εἰς ἀείςτιριος ουίεγνας Οἰςεγο. Ερ. ς. δὰ (δυϊπταπι Βτδῖγεπι ᾿.. 3. ““ ᾿ς Γιατιπὶς 
ψέῖο ( Ἰἰυτὶς 4005 ΡῬεῖεῦᾶτ (δυΐϊητυ ) 40 πὶ ψειγτδῃ}., πείοϊο ; ἴτῖ4 πγεπάοίε ὅς (ται 
ὧς ψεπδυβῖ. .)γ Νες [014 Πἰδταγιοῦυην που Γ18.) {τε οὐ 4ΠῈ ἐπηεη δῖογυ πὶ δυήαςεί4,), Ἠετοάοιϊ) 
“ΤΠυςγ αἱ ἀϊθ., ΒΒΠΠΠῚ.» δ᾽ογτυθθαυς φρεερίοτυμη δυδοτυπι) ἃς ρΓαίετιῖ πὰ ΡΟΕΓΑΓυΠΊ 7) ὅς Ἦο- 
τηετὶ ορέγα ἀερτγαναῖα εἰϊς ἢς οδίεεναε. ῬΠΏΙ]εμΟπ 7. ςεἸεδεγυ τη Ογιτἰσὰβ.) 41} ΑἸεχαπῆτγο 
«οἄνυ5 ἴυΐϊτ , δρυὰ Ῥογρῃγηϊπι συ ἤΠίοηῃ, Ηομμετίς, ἡ: ἐν τοῖς Φιλήμονος Ξυμμεέκτοις ὃ 
Τραμακτικοὸς διαλεγόμδοος , .. . πολλὰ δὲ φέρεσθαι νὰ ἁμαρτήματα ἈΠ τὴν Ἥροδέτε 
συγγικφὶν, "ἡ ἔπι. τίν) Θεκυδίδε, τὼ Φιλίφε, ΕΟ δ λῶν «ξιολόγων συγγρηφέων, τί δ᾽ 
ἰχὶ ὦ τὸ τοιίμωτκ σχεδὴν ἀνκτυλέω τῖνγτα ἀμαρτηματων Ὑρχφιχῶν., τὴ τὴν αὐλὼν σὰ- 
ρχδιορθωμάτων παγυ ἀγροίκων " (δ ἵνα μὶὶ περαιτέρω τίς Ὡροβουίγων 5) ἐνοχλ ἢ διερ 4. γώ μενος 
τάς ἐν τὸς αἀντιγρίφοις ἐμαενηκυίχς ἡμαρτήμένχς γραφχτ, ἐξεττ σοι φσπϑῖσει» (ἃ τῇ 
“Ὁ μηρικῶν πταδὲ κι τ. Ἁ. χίεγα νἱ ἀς αρυὰ εὐτπηάειη Ῥοτγρῆγτγ. υδ] 4υ 8π|ά δι: Ῥἢ ΠΕ ποπ5. ἴῃ 
ἙἩ οππει πὶ.) ευἀεπι4ις ὅς ΑἸεχαπά πὶ Τοτιγαὶ ἴῃ ΗἩετοάοτυτπ εὐλεῦ ἀδείοπεπι γεΐεσι, ὅς δά ἀϊξ 
ὅτι δὴ ἐν δΓω τπαλκιῶν βιβλίων ἐπὶ τὸ χέξιίρον κιγει]αι ἡ ὙΡΧΦ᾽ γ Φισεν αὐτὸς ( ᾧ ,λ΄- 
κων ) διοὶ πλειόνων ἐπιδείξειν. Ἐπὶηλ νετὸ Ογγνατπυβ (ΠΪ9. 7. 4υἱ ρΡΙπια8 Ηοπιετῖς ἃ ςδΓ- 
ταϊηᾶ ἰρατία ὅς ἀϊβ)εέϊα τε ἀερίτ 7 πηι ΐτᾶ ἴῃ [ἰς ΠΟΥΓΙΡΙΣ 5) πες ρᾶυοα ἐς (0ὺ0 ἱπιτυῆι : ὑπάς 
πάτα τοῦ Οτἰ τ σογαην Η οπηετῖςς Εἀϊτιοπεβ. ὅς γτεσεπίοπεβ. Βυήδτῆϊας. πὶ ΠΌγα τὰ ρτίπιαπι [118- 
ἀϊς ρ. τό, ἅ 1η. Βὰ. Ροϊϊὶ : τὸ ἀταγγέλλειν τὸν Ὃ κύρη ποίησιν σκεδασϑεῖσαν αἰ ΧΡ 
ἐποιήσατο Κυύναιϑος ὁ Χτος, ἐλυμήναντο δε, φασὶν γ ἐν αὐτῇ πκι(πολὰκ οἱ τσορὴ τὸν Κύναιϑον, τ 
πολλκ Ὁ επῶν αὐτοι ποιήσαν]ες, παρενέβαλον" διο (ἃ διωρϑώϑησαν αἱ ὁκτσμκκί Θίξλοι. 
δὶς ρτίπηυβ ΗἸρΡροοσγατῖβ Ε ἀϊτον ,, (εἸΠἰςεῖ ΤῊς Π41ὰς Τρι5 ΠΠ15, 4υΐ ράτεγποβ ςοπητηθ πταγῖοΒ ἴπ 
ῬΕΙΠ 155) ἀυῖ ἐπ Ρυ  ᾿Π| τὶ. 5, ταρετῖοβ, ἀ! ροίμετγϑε ὅς ἴπ ὑπ η1 ΓΟ] Ιἐρογαῖ.) ἰδ ποι ρΡᾶυζὰ ἐς ἔιμο 
ἀπίεγ αἱ (ἰς τγαάἀϊτατ ἃ (ὐαίεπο ( ἱπίταπὶ 1δγὶ τουτ πϑε ὃνσπνοίας : ὡμωλέγηται γὸρ 
ἂν ἥδι χοὶ ταῦτα συνθεῖναι Θέλσαωλον, τὸν Ἱπποκράτης ὑμὸν, ταὶ δὸ αὐτὸ τὸ πατρῦ 
ἐν διφϑέρκις τισὶν, ἡ δέλτοις, δίρόντο ὑπομνήματα» Ὡροσϑέντη δέ τινὰ χοὶ ἀντὸν ὃν 
ἐλήγῳ, δὶς ἰάεπι Οδίεμυβ ἀς ΝΝφίμτᾳ Πυσῦιλη ἃ [,. 1. Ρ. 4. Εά4, ΒαΠ]!. ἱοφυΐτασ ἐς ΘΝ 

0- 
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ἤυ9. θοὸς Οὐ ηδτῖσος., 4] ΠΠΡγος. δυξξοταμν οπηδηήαραηζ.,, οἴϊαῃ ἀξίας: 
σασγα εοἴάοπι {ο] τος, τὦ εἰς, ἀἠπηέξιοπες ὅς Πυθα ΠῚ πε !οηε5. ἀρρόπετα : 
αυοὰ ΟΥταοὶ ἀϊουης σαίξω.. ΟἾθι5. ἃ ππᾶρπο δαϊηιαο οδίεγναι!ς δἀ ἠδ 
ςεἰεθουγιπηασα. 1{Πππὶ Δ 1γσῖ! (οαΐϊοεα Μεάϊοααπι . 1 αὐὸ αυτά Ρυη- 
ἐϊα αἱρεγίᾳ ςοπίρι!οϊας. ἤς ἐπηθηάαζυμι δίᾳυς ἀϊπιηξίυα. ἔα {{6 ἃ Τ τοῖσ 
Ἔσυδπο Αἰτετῖο Αργοηϊδῆο., 41 ὑπ οὑπὶ Ῥτωίάϊο (οηΓαϊαίαπι βοῆϊε 
8ηη0 ΟἾΓΙΙ 494. ““ αταςοὶς Οσἰ οἷς ἤὰης δαπάεσπι ἔπ ππόύεη. 1Π- 
αὐἱε ἸΡΙάεπλ Ἰάετη ϑαϊτηδαπυς., ροΐϊεμι ροθατε Ἐριριαησπιοῖς σταςο, 
4φιο πὰης ποὰ ὁσουγὶτ., πες εἴίαπι αυφγεηάο εἰἙ,... ϑοῃοία ἱποαϊί 
πη Ὠιοηγήμπι ἜΒτασοα.. ἐεὲ αᾳυϊθὰς [Πΐτὰ ρους : τσ πάλ μέρν» σῆς 
Γραμματικῆς ἥν σέοσαρα, (ὶ εἰσὶ παῦσε" διορδωτικὸν., ἀγαγνωσχσικον, ὀΐξηγα. 

τικὸν, κριτικόν. ᾿ς «ρὸ μὲν γὰρ αῷ ἀρξασδαι ἀνᾳαγινωσκεν, ὁ διορδωτὴς 

λαμβάνων οὐ βιβλίον. -«διωρϑέσο αὐυπὰν ἔνα μὴ ἀνγαψνὸς οἱ γέος ἐπτωσμέγον., 

εἰς καχὴν ἕξιν ἐμπέσῃ " ΔΩ Ὦ σοῦ σοι λαβὼν «ὦ γέος αὐ βιβλίον διορδῳϑὲν 

ἐπήα ὠρὸς δ᾽ αἀναγνωςικὸν, τὸν ὀφείχογασι οἰυυὸν. διδάσκειν, ες δᾶ ἀἐναγινώσ- 

καρ ἈΠῚ σίω διόρθωσιν αὖ διορϑωπῶ. δῖ. Ποαϊα ἴῃ Οεθηΐθ, Αὔδδίοις 

᾿ἰπσυῖ τπασὶ τὶ ραπέϊα νοςα Πα ΑἸ ΠΡΘΠΙΕΥ ἀρροπαπε ἴῃ 115 ΠΙΟγῖς.. αμος 
ἔαὶς ῥγαίθσαης ἐπεῖρα !ς., αυειπδάμηοάμπι ΟἸἸπη ΟΥΑΙ πιατῖοὶ ἰῃς ΠΡτὶς. 
αυος {ἷς Αὐάϊτογιδυς ἱπτογργείαδαμίῦ , δοςεηζας ὃς οἰ πη ]οη6ς. ἢοῖα- 
Ῥαηξ. ((οπιοῖας Ἡ οὐπουὶ ροεμηαΐα τεσρηίειαβ ,. δὰ ρυπέλ!ς αἰ ΠΙπΧῚς., τς, 1π-Ὸ 
αὐ Ἑαδυϊοίας. ΒιΙδΙοίπες,. τς. Ἔ. 1. ὡς ΤῸ ἀγε, ΧΧΤ, ΤΟ 1. Ὁ. .276.. 
ν άογ6 εἰς εχ Ὠἰίτα νογῆθυς [ἀπ ]οὶς. » 4005 ΘΧμδεῖ 60 ΑἸ]ατιας., ἰδγὸ 
ἦθ ραΐγία -Ἡ πλεῖ ς. Υ. 

Ετρῳν Κομητᾶς αὶς Ὁμηρείας βίβαες 

οἰ Εφϑαρμένας “εν, κεδαμῶς ἐσαιγμένας 

Σαίξας διεσμίχλδυσα -ποίυπις ἐντέχνως 9 
Ἰὼ σααρίαν ῥήξας με ὡς ἐχροησαίαν ἢ 

Ἔνχεῦϑεν οἱ -γράφοναες αὡἐς ἐσφαλμέν: 
᾿Μαϑηπῶσιν., εἰς ἔοικε μωνδάνγοιν. ; 

ζὶς Νίοαποῦ., ςεϊ βϑογγίμηυς 116 Οὐταπιηδιϊσας ΑἸοχαπηάγιπυς.,, ( αὐϊ 
Ἡλδάγίαηὶ τεπιροῦς ἤογυϊτ, ὅς ὁ Σαγμαπίας σοβποπηϊηᾶῖας ἔα1τ., αὐοά ἐϊ- 

Το. [1]. 5 ἢιη- 
-- Ὁ .--.--.. -.....ὄ ..-...---. -.--.-.-.-..- -..-.-.-.-.-- 

ἀοιο (ορίτοπε, 8: ἀε Ὠϊοίςοιϊάε » 4υἱ ἵπ ἴμ4 ΠΙρρδετγαιῖβ Ἑάϊτίοηε του] ργὸ δι δ᾽ ττῖο 
᾿πητπ τα γεῖδηῖ., ὅς ρει ΠΠἰπὰ5 Ἰεδείομε9. δ ἀυ]τεγνεγαηῖ : ̓ Αρτεμίδωρος ὁ ἐκικληϑεὶς Καπιτὼν» 
ἔκδοσιν ἐποίητατο τῶν ἹἸτπορρκτας βιϑλίων ), ἐυδροκ μίτασαν, καὶ μόνον πιραὰ Αδριανῷ τῷ 
᾿Αὐυτοκράτορι, ἀλλα χοὰ γὺν ἱκανῶς εἰτοὸ πολλῶν σπυδαζομένίυ,γ) ὥσπερ (ΘΖ ἡ τὸ συγγε- 
νἧς ἀὐτῷ Διοσαρρέδε, τολλὸὲ »ὴ} δν ἀμφότεροι μετέγιαψαν͵, υὑπκλλάττοντες τὰς πκ- 
λαιᾶς γιαφάς. Ἡΐπο πλλ]τα ΠΡγελίογυπι ποπάα ἰπ Ἡἱρροογαῖς., φυὰ ΡΆΠΠ6ὶ ἱπάϊςας Ο8- 
Ἰεπυς. Οὐυδιη ἴακἀς ςοτγτυρία ὅς ἰᾶζοτα δὰ πο8 ρεγνεθετίητ ΑὙἸΠοῖε] 5. (ττῖρτα. γ, οὔληθ8 Π05 
τας γ ὅς τεύϊε ἐχροηΐς Βαν 5.) ἰπ ίαο ᾿εχίςο, νοσε Τγταπαηίοη. [π|Ὸ ὅς Οτίρεπεβ Τ. τῷ 
(ἰοτπηπλδπίάγ, ἴῃ Μίοτι ἢ  ὑπὶ, ρ. 6γ1. Τ. 1{Π. ΕΔ, δὲ ἴα κε. {ἰς ςοπαιιγίταν ἐς 1 Υαιῖο- 
ΤΌ ἱποιτ14.γ. ἃς ἐς 4υοτιπιάοτη ἐππεπἀϑτογιτι ᾿ἰσεπι8.γ, 40] ρτοὸ ἅγριιο ἸΝονυπι Τοίϊα- 

ΤιδηταΠῚ ΠΟΥ ΧΟΤΆπ 7) ΓΛ] τ447π ἴῃ 60 δἀάιάεταρῖ, ὥς ἀειτάχεγδης ; ὑπάςν, ἱπσυΐτ. τἀπτὰ ([ὁ- 

ἀ!ουπν ἀϊττεραητια : πολλὲ γέγονεν καὶ τὴν ὡντιγιάφων διαφορὰ, ἔιτε ἐπὶ ῥᾳθυμίας τινῶν 
γρῤχφέων, εἴτε ἐτὸὶ Ἴζλμι: τινῶν μοχϑηρχς τίς διορδώσεως., ἐΐτε νὴ ἀωδ 9 τὰ ἑευ- 
τοῖς δοκεντα ἐν τῇ διορθώσει ὡροστιϑέντων ἃ ἐφαλρέν]ων. ΨΜιἀε εὐπτάετη ὅς (οιλπηει- 

ἰἅτ, ἰπ 5. Μοιῆχυαι Ρ. 439. Εά4. Ημεῖ, ὅς (σπηπιεητατ, ἴθ 5. ἰσᾶππεη Ρ. τχτ, Ὁπάς 
Ρᾶϊει ἴῃ νεϊεγαπὶ (στῖρι!5 ρίἀτίπηα πτεπάδ σηγηΐθας 4υἱ Γἀροτίαπτ (ὠοά οδὰ5 Ἰοηβς ἀπιῖαυῖο - 
τὰ εἴς, πες ριοῖϊπάς δα αςίς ἱπἤιμυϊδηάδοβ 5. 4ἱ συπῶτῖθ Π|0γ]8. τὴ πα (οτρεῖ8 τέρα βπᾶητ- 
08.) Ἰεἐξίους πα πιετγῖτο (υΓρεξξαίῃ 57 (ΟΣ! Εἰς λπτ,), ἂς τεχευτη τεῆησυητ., (ομίογ ]ο. ΟἸΙεγίσυπι 

Ατιῖς Οττῖς, ράττ, ΠῚ. 8εξξε, Τν ον. .. ἀς Απείφαΐταις ταρηάρτα πὶ ΡᾺ τ, ὅς {ε44. Υ0]. [ἐ- 
συπάϊ ,), ἃς ]αςοῦ. ἴ γογγεῖ, ἰὼ ῬοΙγ πηατἢ, ς, τ, 



18 ΝΟ ΕΡ Α.. 
πιηδιοηπι ἀοξεέηδη Ράυο δ: 115 ἐχουῇη δε, δ ὔἶὰρ ἐχροίαϊδει, 
ἐπολυλόγησε περὶ σαγμῶν., πα Ἐπ] 5 Ρ. 20. δή 1Π|34,..Α.,, ν. 1ο7. 
απέπηφυας Ἐδδεϊοϊὰς ΒΙΒΙΙοῖπὸς, Οτγῶς. Ἵν. 11. ο,ν ς. Τ.ο ν᾿ Ρ. 337. πόῃ 
ἀϊνογίαπι {1Π{|ῖ᾽ ραΐας 4ΑὉ ὅο, 4υεπὶ ΗΠ ΕΓΔΡΟΙ ᾿ταπαπι ᾿ῬΉτΥ σεπὶ ἔβοϊς 8516- 
Ῥῆῇαπυς ΒυΖάηζ. δὲ πονυΐῃ -Ἡ ἤἐγϑη 2 “νέον “Ὅμηρον. “αἀτέζαπι ΟΠ τείξα- 
τοῦ ἴῃ Ἱεράπολις γ ) {ογρίεγας, τείέθηϊε ϑυ1 44.) περὶ ς-γμῆς ἄαρ Ὁμήρῳ, 
ῷ σὴς ἀξ εἐυσῶν. φιιφορας ἐν ῷ φΦανοία Σ «ου]ὰς αὐϊάεπι Ὁ ΠΠΠΠΩΙ ΟΡΕΣΙΘ,.. 
ἥυοά 44 “νετα Ηομηοτὶ Ἰηξεγρσεγδεϊ οπεπὶ ἐηυ  υΠΔ οὐπίεσγε . Ἔργορ ΠῚ 
Ῥατγίθπι ἐδγναῖδιη 1Π ἀυγεο 1Π|ὁ Οοάϊέθ Ἤοιπεγϊςο 5. Μίαὔοὶ 9. οὐ] 5. 7.1 
τρ9᾽ ΠΊΕΙΠΙΠΙ ,..Ο]1πΔ ΡΆΒΙΙΟΣ Παγὶς ἔβοΙα. Ιάἀοπὶ ΝΊΓΔΠΟΥ ἰογιρίεγας ὃς 
σ ἰδὲ σαγμῆς αἷς καϑόχε, ἀθ Ἱητεσρυαηδξοπε ἀπϊνετγίε, τος (εχ, ποῦυπ- 
αὰς σοιηρεπάϊση ᾿ἰδγὸ ποὺ, “ὅς ἀς ἱητεγραπέοπο Ὁ ΔΙ ΠΠΊΔΟΙ ΤαΓΠΊ]- 
ἨσΠ , ἼῸ ἀἸοαπὶ ἐδ δυὰς κωμῳδομένοις, ἴπηαᾳας Εδργιοῖας 1,. ν. ο. 7. Τὸ 
ΝΠ Ῥ. 46. 

Τοῖΐα “δυζείη “νεΐεγα τ 1πΠιοΓραησοηάι ταῖο τ6 σοιηργεμεηία εἴξ, ηὐξ 
Ἧς ἐχ ἱπραϊτῖς ἴῃ ὈΤΘηΥΠΙ Τέχγω ΤΓραμμαπικίὼ ϑ80Π01115 ἀεργοιηδῖης: 

ἘΕΡΈ ΞΕ, ἘΣ ΕΙΓ Μ ΈΡΣ: 

. μέση, ὑποτιγμή - πεδὶ ἀδ εἰναγκοιοχάαθ δ 
«Ὡροσῳδιῶγ,, χοπέστι περὶ σόγα, διδάξας ἡμᾶς, ἐν συοτμὼ πεὸὶ ὥ᾽ ςιγμῶν » 
αὐηέστι, ἥπερ αἷς φιαστολῆς, ὀγρλαμβάνει Διονύσιος ὁ Θρξξ» ᾧ «φησὶ ςιγμα: 
ἔν σρᾶς. ὦ ἈΙῚ με δὲν Διονύσιον, -ωαὡς ἐν φάγνερῷ , τρεᾶς εἰσι Ξιγμαί. αἂ- 

σο δέφημι., ἐπεδὴ ὑποχατιῶν,, αἰ μίαν 42 οὐσῶν, ἐπόβλητον “δείκνυσι 
ὙΠ δέ τινα μεσκαγενέσσερον Τεχνικὸν (1). (Νικάνωρ σέτῳ αὐ ὄνομα 7) ὀκδώ 

φησι στιγμος,, ὧν σὰ ογύμαπα σέως μάϑωμεν " πελεία ,) ὑποπελεία γ. «ρῶ “7 
οἴῳ 5) ὃ ἐπέρα 

Σαγμαξ ἐϊστ᾿ τρεῖς, πεέλέϊα 

ἄνω γ τρίπρ ἄνω, ὑποστιγμὴ ἐνυπόκριπος, ὑποσαιγμιὴ οἰνυπό- 

κρατὸς, ὑποώδσπσολιί. ὑποδχεσπσολὴ δέ ἐστι διάστασις γράμματος περὶ “ἴα 
συγακξιν ὠμφίβολοςς 

Στιγμή ἐτὶ δχενοίας εἰπηρασμένης σημᾶον, πσεπέςι, γᾷ, ἐννοίας ἐπηρσισμένης, 
σύμβολον " ὡς ἄν τις ἐΐποι " ἐπελϑαὶν «ρὸς σὸν φίλον, ἠρίσασα" ἐπελϑῶν 

εἰς αὐ βαλανεῖον, ἐλεσάμίω, χαδ᾽ ἕκασσον γὸρ {8 -ποιότων λόγων 5» -ὅσας 
σι. 

ὥρας 

(τ) Ἑαντίεϊας. ΒΙδΙΊοτηες, τας, Γ᾿Ὸ ν. ᾿ς. γ. ΤΟ ΜΠ]. Ρ. 46. (« Ἐχςεῦρῖα ε Νίκαποτς ἀς 
ἀπιοσριπότοηϊ 8... ἰπείρίς : στιγρῥαΐ ἐισιν ὀκτώ. Με. (οάἄ, γ1. Βδίοςς. Μεβαπιρῃς 'π 
ΟΠ] 115 Ἱπεάίτις δά ΠὨίοηγἤυπι ΤἬγαςεῖη,, ἰάιά τ ̓πίοτεοὶ Πίοπγῆο ΝΙςσαπογόιμη ) εἸ 4 ς 
διατύπώσιν περὶ στιγμιῶν.. γγ δεῖΠςός Ἰηΐγα ἀἰοῖτ. ἵνα δὴ μιὰ δέξη τις ἐμῶς ὀγνοῦν καὶ τῶν" 
τῷ λεχϑέντος ΝΝικανορος διατύπωσιν περὴ στιγμῶν. πας ἀἰοϊπηυς μᾶς ἴῃ (οὐ, Βαίδεοϊα: 
πὸ {δὼ} Με]άπιρο. Ῥατγίτεγ ἃρὰ 1, ,ατῖποὸβ οὐὲο ρυπήξοταπι ροπεγᾶ ), 1ςΠ]Πσος ραπέξαπι {{- 
ΓΡεπίϊ ν ΠῚ ) “ΠΟΙ 7 ΠΟΙ πὲ 7 ΡΕΓΙΟῸ [ΠῚ 7 ξεπηὶ ρα πότ), Το πλΐ ρ πἐἘ ΠΥ.) πιο το σαι ν ΠῚ ἧς εχ τ 
ΟἸ ἀπ) δι Πλ 7). “ἴδ «Δἀπηϊγαιίνι ἢ ) ἀἰπίηρυϊς Ἀπξογ Αποηύπις δγενὶβ οὐαί πὶ {ςτῖρτὶ ἄς 
᾿ος αἰξυπγεηῖο 7) ς] 5 1π Φυοά πη Ὗ᾽ 8] υπεδτοίδηϊ Εττυτίὰ ἵν οπαίϊετιῖ Το άϊςς τερετιῖ) ἢῴς νεῖ- 
δὰ ρτοΐεσε (]. Μαβδιη]οπίως "0 1. ς, {1} Ρ. 53. δυίρεηῆνωβ εἰς ἤπηρίεκ νίγραϊα.», 4υὰ ἴοϊεῖ 
Φυθτ5. ξ͵ΔΙΪ8 ΡΟΠῚ 7) Δητεαι8η} (ἐπίι5 οἰ δυίαα {{τ ςοπιρίετι5. (ο]υηὶ εἰ ρυπέξιβ Ρ΄απιδ » 
4υἱ ρΦΒΐτν ἀπ ἥπς οἰ δυ ]ὰ 7). φυδπάφ τοῖὰς (φπίως ςοιηρίειις εἰς. (Οὐοπη8 ᾿ςοπιροηίτυῦ. εχ 
Ὧ15 ἀυοθβ. 7 Ρυπέϊο ([οἸ] σεῖ Ρίᾶπο) ἴαργα αυεῖη ρομίτατ νίγραΐα ἐπ πιοάυπὶ ραπόξί {οἴρει- 
ἔν]; ἃ πος ἀπηγ, σὰπν ο]δυίαἶα ν᾽ ἀδτογ ες -ςοπιρίεία, {ε4 εχ [οτὶ βεητῖς ἱπτεπείοπα. ἐς 
αυϊά «ἢ εὐάεπάμπι,. Ρειίοάυ5 εἰἰ ρυπῆῖα5 ὩΣ ΤΟΡΙΕΧ 7. 4ιεη) ἴῃ ἥπε ςἀρίτυ] 5). 'νεὶ τοι 9 
ΟΥΒΕΙΟπῖβ. , (οἰ επι8 Δρροπεῖς, ἔπ απο πο ϑπι :. ςΌΩῚ ΠΙΠῚ] υἱτετῖι5. εἰξ ἀϊσεπάμηι. Οεηνῖ- 
Ρυηέζας ἐχργ οἰ Γ ρεγ 'ἄμος ρυπέϊος ρίδποβ., ἢἤς.. 40 [οἷαι πτὶ ἰη Ἐρ τοῖα πηᾶιῖ5. ὅς 
τῆ 115. Ἐρττοϊαταπι γ ἸοςσΟ ΡΙΟΡΙΙΟΓΙ ΩΣ ΠΟΙ ΪΠ ἢ), γε Ὀιενίταςι 5 ργοῖϊα. 7) νεῖ 1η ποη]ὶ οἷς 
4υρα ἱξπογαπη}5. 7 {ὩΡΡ᾽] ἐπ Θπτα πὶ, δε π)ρ παι 5. εἴ νίγρυΐα 7σεηβ.) ος πιοάο -- , σὺ 8Ρ- 
ΡΟΏΪΠΟΣ ἴπ ἤπε ἱἰπέᾷ γ σὰπὶ ἰδίάεπι ἀϊέξιο ςοπιρίεῖα ποη οἷξ,) (πὰ ἴῃ {ἐφαεητεπι {ταπίϊε ς 
Αλυ14 {τ ρυηόξα5 ζηϊοιτορατίγαδ,) αυἱὰ ΧΟ] Δι δίνω.) [τ ἀ ΓΑ γ 9; Οαλπεθ ποιθης 



ΒΨ. Τ᾿ Βὸ Τ ΒΑ: 139᾽ 
.᾿ αἱ: ἢ ΓΞ ᾿ , ᾿ ͵ , ᾽ ͵ 
ὥρας δέλω γ σιωπῶ" ᾧ εχ αγαγχάζα μὲ ὁ εἀκόσας ἐπείγει» σινὰ ἵσερον λύ- 

᾽ » Ὁ ν ο “ ι -- 5 
γον. ἐν Ὁ “ἢ ἑτέρᾳ στιγμῆ.. φυμὶ δῆ. αἢ ὑποστιγμῇ. ( ὅπω γάρ ἀυπίω κα- 

ἂς ΒᾺΝ , ν᾿ -» ψφ τ δυ “ὦ -“ 
λᾶ ὁ Διονύσιος ). ἔχομεν μαϑεῖν. παρ᾽ ἀναῷ, ὅτι ὅτε ὅσον χεέγον ϑέλω, σιωο 
ὦ Η , ᾽ ͵ ᾽ - σ , ΄ 

πῶ" ἀλὰ ᾧ ὁ ἀκέων ἐγαγκάζει με ἐπαγαγεῖν ἕπερον τινα λόγον.’ 

ΘΟΠΟἑ]α 14 εὐηπ]εη ὈΙοηγί,. 15: (οήϊςε- Μάγοϊαπο 480. αἱ ἐστι σε- 
λεία σαμγμη ;. ἡ ἔχϑσα ἐπηρτισμένίω ᾧ. σεπελεσμένίω «ἰὼ διάνοιαν " ἤγεν καὶ 

“ ᾽ ᾿ - 

«ΕἸ σίῶ ἀπόδοσιν α)ς ἐννοίας, ᾧ πίω ὅλίω συνπαξιν., σιϑεμέγῃ., διον παροὶ 
πῷ Θεολόγῳ» Γρηγορίῳ," εἰνασποίσεως ἡμέρα, ᾧ ἡ ἀρχὴ δεξιά... ἃ ὃ μέσῃ. 

Ξ -"Ὕ ᾿ ᾿ -» 7 - Ω δ Α 

σημεῖον ἀναπαύσεως ᾧ εἀγακωχῆς, χάριν αῷ. πνεύματος. ἡ ὃ μέση ᾧ ἀπὸ 
γῆς: φροσηγορία: φανερά! σημεον γάρ ἐσπσι μεσόσης Φ(ιγοίας, μήασε χίαν ὅσης 

φρῆς σέλος ., μήτε χρεμαμένης, ἃ αρὸς συμπλήρωσιν ολίγῳ δεομένης... ὡς ὧν 
᾽., αὶ γ»ν ͵ ͵ 
ἐΐπωμεν ..“ ᾿Απόλων, ἄνακαι, πὸν ἠύκομος σέκε, Λησώ. ., ( 1]... 4, 36.}} 
ὅ. πάνυ γοὶρ' κρεμάτοι σὺ γόημαγ. δὲ μίω πεπχήρωται, αλλ μέσως πως ἔχει. 
δὰ γῶν ἐν. σῇ μέση σαιχμῇ. παραπᾶνω αὖ πνεῦμα σὸν ἀναγινασκογαρς,, ᾧ μὴ 
δχρκοπαειν,γ) αἧς Φρνοία: ἔσι μεπεώρε ὅσυς (1) ο- ' 

 Ἑδάεπι 50Π0]14 ἴῃ. (οὐ. 480. ὅς: ἴῃ αἰτετο (Τοάϊςα. ΝΜασγοϊδηο., οχ αυο᾽ 
Ῥογρηγειαμι: δα] 41 π|ὰ5 :΄ μέση Ὁ, φησὶ' Διονύσιος 2. σημᾶον πνέυματος ἕνε- 
κεν παραλαμβανόμενον,ο"( ΝῖαϊΘ π᾿ πος (οα!ςς ἐχ΄ ἐκ πνέυματος παραλαμ-᾿ 

»Ἶ ;» 9 ᾿ ν᾽ ᾿ ἊΣ ν . ᾿ Γ 

βανόμενον᾽. αὐυοά Ιρίεπχες ὨΙοηγἤΠὶ τεχίὰς ὃς (εηΐως5. ν|τοίυπη εξ πιοη- 
ἔϊγδηῖ.. ) ἃ μὲν στιγμήν φυσι’. ἄγω; σύμβολκον' σιϑέμενον ἕνεκεν τὰ εἰγαπγεῦσ αὲ 
ἡμᾶς" πόσέςιν, ὅταν πολὴ λέξις ( ἰε66: σολύλεξις) ἐξὴν ὁ. χόγος, ὦ μὴ δωώ- 

ἢ ᾽ 3 - Ε ᾽ , : “- ᾽ -“ »᾿ 
μεϑα ἐπνευσαὶ αυπὸν εἰπεῖν, ἔνϑα. ἀγαγκαάσε ἡμᾶςσο πνεῦμα... ἐκέί σιωπηήσωνπες 

ἐλάχιστον", διοὶ σὸ ἀναλαβεν ἕπέρον. πγεῦμα΄, πἰδϑεμεν: ἀυτήν. ἐκ' αὐτὰ ἢ 
ἐλέγχετω, μὴ ὅσα ἐληδῆς στιγμή" ὁ γορ παάντε: οἱ ἀγϑρωποὶ ὁμοίως ἐπσρ- 
κόμεν εὖ σῷ ἀγαγχινώσκειν πὲς πολυλέξεις λόγος. αλ᾽ ὁ μεὴ, ἔσϑ᾽ ὅτε ἐπερε᾿ 

 Σ , )9 Ἵ - ᾿ ͵ ΕΣ , - 2 » 

κα τέ χέξες ἀπνφσαὶ εἰπᾶν" ἕσπερος ὃ, πλεσς, ἢ ἐλάτσος" ᾧ αὖτο ἐκ ἔστι 

σαι γμῆς σὃ. καϑ' ἕνα. ἄγϑρωπον’ ἀμείβεσθω «ὐν' «ήπον᾿.. ἀλλὰ «ὃ ἔχειν πιεἶ᾿ 
Ὶ , 3, 2 Ὁ ὡρ,.σ- 

(1) δύπιπτως δἰ τηδί8. 1ηΠ Ερ 014 δὰ δεγγανίυπὶ : ἴῃ εοήεπι νετίω 4αοιηοάο περίοδοι 
δὲ κῶλα αἰ ἰηρυετεπταν 5. ΑΥἸΠ ΟΡ δ πε5 ἰηνεηΐϊς 7. ὅς ποιᾶς δὰ ἢᾶς ἱπίεῦναὶ!α {ξυδπηάα ςοῖῃ- 
τήεπῖυβ εἴς, ( δυρτα ἀεςίατγαν πη 5 1ητεΓρυη ξἥοης ΠΥ’ τεπηροῖε ΑἸοτε]15. ποιᾶπ ἕως - εἴπ’ 
ας 4πγι5...- αἴ δοσθπταξ᾽γ Πἰς ὅς ἀπ! πέϊτίοηε 5. Ἃς’ (δ ἀ1Π|πηϑλίοπες π΄ ριοπυποϊδιίοης 4} ἄς ΠῚ 5 
[εὰ “Ὥοπ ἰπ (ςτίριυτα ἐχργείΐαϑ ταης ΓΠ|Φ΄. ) Ττεβ ἐμεῖς, τελείῳ. στιν μι) ὑποστιγμὴ κ μές 
ση Ῥυϊηηδηα Ρτορτῖς νοζαγυηῖ ἀῤθίηδ] )οπεπὶ ἔἰατὶοὶ, (ἐς ἢ ἄδην ἡμέ 41} 1πδέοήξην 7 τεττί “Ὡΐ τρεπ 
ἀϊαηαῃ!. Τελείς τιν μὴ μα πέξαπι ἐτγατ 7). αυοά ςοἰ]οσαθᾶτυγ 'π σἀρίτα ) γε} δριίςξ υ]τἴπιὶ εἶε- 
τηεητὶ , 'π 400 ρετιοάυ5. ἀέἤηεδοῖ: ὑποστίγ ὶ [π᾿ πᾶ ἰἰτετα Ρατῖς Ρροπεῦδιυν τ ἢ μέσῃ 
Φτιγ μὴ δὰ τοὶ ἀϊδην ραττειη᾽. Του ἀεέτῃ ἰρίτατ ἔχετε: ρα πόϊα 5) (εἀ. ρτο" ἤτω; Δ11τεξ δῖ4υς 411{τεῖῸ 
ναϊεπιία. δυπέϊα ἰριίυγ ποῖτα {(ἰπφ ] τ...) ὅς νίγρυ ἃ 7). κ᾿ ἄὰο Ρυπϑ ἃ γ. νεῖετθι5 ργόγία 8" 
ἱξπογαῖδ. [μετς. {ϑυρτα ἀεπιοιίίανἑ πς. Γὰ 4 η} νετεν 58. (1 ὑπὸ διαστολάν" 7) εὐμ(ἀεπὶ ρτοτ- 
[ι8' [οτπιᾶ ὅς᾽ ο᾽ υἱ ἐπὶ ἕετγο- αἰ05 8ς΄ νἱτρυΐδα).. ) Ῥωπέ!5. {πε|0}15 τοι: ἀπ πέττο ὅς (δά ἸΠ)πότῖο 
ΤΠ Βχοταπν σοηἤϊαθ άτ' γ-: τυ ἀρυ Γ διΐπος 4υ8π| ἀρυὰ (ὐτάςοὺ : πεπὶ 1ΠΠ] αὖ 1Π15 Γχπηρίετε ᾿ς 
Ὑ χεία στιγμὴ 7, 1ὰ εἴτ, ρυπέζαπν ἴῃ ἀρῖος Ἰἴτεγᾷ; ςΟἸ]Οςάτυπὶ Δ (ΓΟἾτεραι (ςπτςητ πὶ.) ἀπαρ" 
τίζει αεἰ τάν" διαΐνα αν, ὅτ᾽ τείροηάες ρ]άπηε ποίϊξο ρυῃέϊοι : τεϊῆϊαυς ἀμ α (Ὁ ἀΠΠ1η 16 πεὲ8 
Ρμη ἐἘ 15. εἰἴλπν {πρ0] 95 ποιαδπιῦῦ : ὑπὸ δὰ Π τε 307 της ἀἴδῦγ' αἸτΊ πλϑ᾿ αἰ Ἐ]ΟὮ 5. αἴτετο δά 
τήδιη ρδΥ]επὶ ἰοςᾶτο. Ηἶ α΄ οἤςιάερδος ποπ ἰητεργαιοτη εἰἶξ (ἐπιοή πὸ, (εὰ εὐῆως πίδηεῖα 
τὰ Πβεπί πὶ γ (πὶ 4]140 ἃ ταπιεῖ" αἰ έγεπτ! 8: τ ὁ μίεσῆς σσιγ μῆς δὶ ὑποστιγ μῆς γ αὐ πὶ ς18Πὶ 
ΔἸϊςοδὶ ὑποτελείαν σσίγ μιά νοζαιλῖη οἷϊεπά!., ἴὴς. μέση ττδάυπι Τιςἤηποϊοχὶ Οτσοῖ, ἐκ΄ 
ἀπαρτήζειν. τάων" διάγοιαν » αλλ᾽ ἀναπαυειν ἐν κούρῷ τὸ πνεῦ μοι. ες ὑπὸς (γῇ » ἴεα: [108] Π|ὴ- 
δοης; ποτάπι, ἐκ ἀπαρτίζειν ὁ8τὶ τὰν δικίγοιαν,» [-ἃ οἰϊευδετε τοῦ μεελλυντος εἰργσϑιαὶ αφι ἐσ 
ΤΟ ἀβεβεα᾽ τ! πλευματὸς ἐς (Σὺ 7 τὸ λοιπὸν: 678} τῦ: λόγῳ τηροίγ". (οηΐετ΄]ο: ΕἸ] τίς πὶ 
Τι 1}. ΑΚὐτιβι εἰσι τε Ζ. ρατί, ΠῚ, {ἐῶν 1. ς, ΧΕ ἀςν οατὶ Πίους από οπυ πῆ ρ. 123, ὅς (644. 
ἘΔ: Τυράυη: Βαιάνοτ: 1778, ῬοΥρἢ ΤΙ 8. ἴπ νίτα ΡΙοτίπὶ 7 ἀρυὰ Ἑαρτίς. Β10]. Οτ. Τ΄ Τ᾿᾿΄. 
Ρ- 147.) {ε ῬΊοτιηι εἀϊἸοπεην. συγϑιυτατη.» σιν βεὺς γ Ἰπτεγρυηἑοης8) εὐ ἀϊτατατ.) ὅὲ ἢ αυϊά : 
εγγάταμὰ υςετῖς ἰᾶ ἀἰφιΐθης) ετηφηἀαίυτα Ρτγοιρίτιῖς, 



140 ΠΙΑΤΕΙΒΑ, 

ὡὠρφισμένίω ϑέσιν. ἐχ εἰς ἄπειρος ἢ ὑπάρχων ὁ Διονύσιος αὐτων., ἐΐρηκεν οἷο: 
σίῷΩ ςιγμίω, ἀλλ᾽ ὡς ἑπέρων τιγὼν νομιζόγχων οαὐυσίω ἄγαι σαιγμήν, 

Ὑποσαιγμὲὴ ἢ διανοίας μηδέπω ἐπηραισμένης , α᾽λ᾽ ἔαι ἐνδεύσης, σημᾶον᾽" 
ὃν ἐκάχλεσεν ὑποχπελείων ὁ Νικάνωρ.» οἷς φροειρήκαμεν ,) πιὐυσίω ὁ Διονύσιος 

ἱποσαγμίὠώ χαλᾷ " μᾶλλον Ὁ ἐκ σα ἐνανπία σίω ὑπὸ αὖ Διονυσίε κληϑᾶσαν 

ὑποςιγμίῶ, ὁ Νικάνωρ, μεπαγενέσπερος ὧν Διογυσία, ὑποτζελείαν καλεῖ. 
Τί ὃν ἐχαν ὑποςιγμιὶ, ἤχοι ὑποπελεία, , ἐννοίας ἐδέπω ἐπηραισμένης,, ἥγ᾽ν 

σεπληρωμέγης, οἰδὲέ ἐαι ἐλειπόέσης, σύμβοχον" ὥσσερ ἐὰν ἐΐπω, ὃ δέλω, αὗπσο 
μόνον εἰρηκώς, καὶ δύγαμαι ὡς ἄνθρωπος σιωπῆσαι ᾿ εἰδ᾽ ὁ ἐκόων ἀναγκάξεν 
ἐπαγαγᾶν πὸ λᾶπον. ἐγπᾳῦδα ἕν «ρὸἢ ἐπιφορὰς σὰ λείπογχος, αἰϑετοι ἡ ὑπα- 

στιγμή (:).: 

Τίνι φρφέρα σαγμὴ ὑποσαγμῆς ; ἰδὲ ΔΒ δυο μέμνηται, «ἧς Φῴφορας πίω" 
μέσίω παρωσάμενος, αἱγι ὃν Φ,ιαφέρα σαιγμὴ ὑποσαιγμῆς») χρύνῳ.. αἰγος χρύγῷ ;ᾧ 

σὴ: σιωπῆς" ἐν πελείᾳ ἢ σαγμῇ ὅταν ϑέλω, σιωπῶ." ἐν ἢ φ'' ὑποστιγμῇ, 

πανπελῶς ὀλίγον, πάνυ ὀλίγον. αὐ διάστημα ἃὃ σιωπῆς. ἐν μὼ αἢ ὑποσελείᾳ ; 
ἤπσοι ὑποςιγμῖ᾽, ἐχ ὅσον ϑέλωγ σιωπῶ", ἀναγχαζόμενος, εἰς ἐΐρητωι:, ἐπαγα- 

γῶν αὖ λᾶπον. 

Ἵνα ὃ μὴ δύξῃ αἷς ἡμᾶς ἀγνοᾶν ᾧ φτίω εὖ χεχϑέντος Νικάνορος Φῴτυχω- 

σιν περὶ ἢ ςἰγμῶν., ὧν «ὁ ὀνόμασα ἤδη ἡμὶν φροείρηται, δ, αἷς ἐν΄ σιω-- 
σήμῳ .. ἐνποῦδα μνησθῆναι αἧἣς ϑδέσεως ἀυπσῶν . ἢ σὴς Φι|αφορᾶς αἧς ἐν Νικαγορα" 

εἰρημένης, ὡς δ «ρωπας οἰκοος δ'(ῥδ, πώδων ἐκδσαάπε ῷᾧ μὴ πανπελῶς οἰμυής, 

“πὸς ἄγαι. καὶ με ὄν σελεία ςἰγμηὴ αἰϑεσαι ἐν σῷ μέσῳ αὐπῷ σὴς σελευταίας: 
γραμμῆς αῇ εἶχα (2) σῇ σπελόπαία ἐν σοὶς συυδέτοις (3) χύγοις" εἷς ἐπὶ πᾷ, 
ςς μάγσι κάκων, αὶ πώποτέ μο: αὸ κρήγυον ξὐσαὲ ΒΥ δ δὲ ᾽ εἰς αὖ: 

ὄπας, Τοτέστιν εἰς σὺ σελόπολαν οὐναθ γράμμα, αὶ σελεία αὐοῥτως αϑ- ἐφεξῆς 
ασωδέτε ὄντος. ἡ Ὁ ὑποπελεία ) θλέγρν ὑπὸ κάώσω π΄ μέσε αὖπε αὖ στοί χϑ- 
(4) τῷ ἐχάτε,, ὅτε ἐπιφέρετω ὁ δὲ, ἢ ἄλος τις σύνδεσμος δ ἰσοδωα- 
μόνπων σῷ δέ" χέγω ὃ ἃ (5) ὠλὰ-, τὸν ἰὐυπὲὶρ, α΄ς ἐπὶ αὃ. “ὁ ἡρώων" ἀἰὑυ- 

σὸς δ᾽ ἑλώρια (6) .» ἡ ὑποσελεία αἰϑετωι, διὸ αὐ ἐπιφέρεσθαι σὸ δέ. ὅτω 

γὰρ δοκα αῷ ἡμετέρῳ Γραμματικῷ᾽ φημὶ ἢ πῷ ᾿Απολωνίῳ" ᾧ μάλα ἕω, ὡς 
γέ μοι δοκᾶ " ἐν ἢ αόη» παρεωρακέγαι Μικάγορα τίω μὼὺ ἐν αῷὸ χρόνῳ ας 
σιωπῆς Φχρῳφορὰν ὀφισάμενον,, δ Ὡρώτων Ὁ στιγμῶν, φημὶ ὃ σἤς σελείας ᾧ 

ὑποιελείας., σίω ὃ ϑέσιν ᾧ στὸν πὔπον κὸν αὐυτὸν τος δύο ἐπονέμονγαι " αὶ δᾶ: 

ἂν τίω σελείαν ᾧ στίδ ὑποσελείαν ἐν μέσῳ αὦ σαίχϑδ πϑέναι ,. ὥς φησι Νικεῖς- 
γωρ" 

(1) Ηϊε Ωοά. 489. δἀάΐτ: ὡς γὰρ ἐΐρηται γ κρεμαμένην ἔχει τὴν διάνφιαν 9 γα ἐπιζ 
τὸ λέ πον. διὸ καταβ' βάζοντες ἐκφανπκώτατα τὸν) φωνὴν 5 ζιητητικὴν ἀυτίω) κατασὰ 
ζομεν 7} ἑξῆς : οἱ ον ἀρτς ἐΐπερ γάρ τὲ χόλον γε νὰ κὐτῖακῦ κατα πό ψῃ ,) ἄλιά τε ὡς 
μετόπισϑεν ἔχει κῦτον ὁ φρκ τελέοσ ἢ ἡ » ὥστε γὰν ΟἋ τίω) μέτιν ἔσονται τ’ μποῦλαι 
μέσοι" μῷ δὲ τίω ̓  ὕποστίγ μέω) » ἐνϑὺς ἡ τελείᾳ. διὲ Ο ὑσὶ κότω τὸ γρώριματος καὶ - 
τι ἡ ὑπηςιγ μὴ ̓ τῇ Ὡράγμετος ἐμφκίνετα τίω) ξόκινν" ὦ ἡ πλείω ἄνω, ὥσπερ Α'ΝΑ-. 
ΠΑΎΟΥΣΑ τὸ τεῦ, μα. 

(2) [ἐξε φοιχείε οὐπὶ Ποά; 489. Ὁ] εαάεπὶ δὰ νεγδυπι. 
(3) ἴμεξε ἀσυνδέτοις εὐτὰ (οά. 489. αἱ πέτα) τὸ ἐφεξῆς ὠσυνδέτε ἴντας, 
(4) Τὸρς στοιχεῖα σα Πὶ Οοά. 489. 
(5) (ο4, 489. δἀάϊτ τὸν γάρ. 
(6) Οοα. 4859. ἑλλώριᾳ. 



ΕΓΊΕΑΕΓΕ ΙΕ ΙΡΒΕΑΙ 41 
Η Ν ᾽ - ᾿ 3 ᾿ , 5 τῇ ᾿ δ ζωρ᾽ ἐπεὶ ποιὰ φιῳφφορὰ ἔσται αἀυσὼν ; ἀλὰ τίω μεὴ σελείανρ ἐν σῷ μέσῳ ; 

Ζίὼ ἢ ὑποτελείαν ὑπὸ κάτω ὀλίγον αὖ μέσο απ αῷ πελάπαίε στοιχείε,, ἡὶ 
Ὦ «ρῴπῇ ἄνω αἰϑετὼι ἐπάνω πἧς σελόυταίας γραμμῆς σῷ σελχείε. «οι χείδ ᾿ ὅτε 

«ρόκειτω ὁ μοὶ, ἢ ὁ ἢ, ἢ αὐ ἐἰὶ, (1) ἐπιφέρετωι ἢ «αὐ ἢ, σὺ ἀλώ" ὡς ἐπὶ 

σῇ, ““ειδᾶσϑεν μὴ ἀνήνασδα,,,, (11, Η, 43. } εἰς σὺ πελώταον ει αὖ 
οἰγήγασδοι ἡ φὩρῶπθ ἄνω αἰϑεται, δια σὺ ἐπιφέρεϑδαι ἃ ΔΕΣ, αὐ ΜΕΝ φροκει- 
μένε" ἡ ἢ δάμπέρα ἄγω αἰϑεται ᾧ αὐτὴ ἐπάνω ἡ πελώτχαας γραμμῆς αὐ ἐχάφε 

’ Α ΄ » “ι » ᾿ . ᾽ ᾿ « ᾿ ε ΤΥ ἶν φοιχείδ» πεέριέχεται ὃ ὑπὸ διπλῆς ἔξωϑεν, ὅπε ἐπιφέρεται ὃ ᾧ.) ὡς ἐπὶ αὃ, 
“εἰ χῳ ῥα πάροιϑ᾽ ἐυτοῖο καϑεξετο,) ᾧ λάβε γόένων» 5. (1), Α.), 500.) εἰς «ὃ 9 

ἡ ͵ » -Ὁ » , ἘΠ ππ ΄, : 
4 καϑέξεσο σίϑετω καὶ δἀτέρα ἄγω, “ὦ ᾷ ἐπιφερομενδ " ἡ τρίτῃ ἄνω αἱ- 

δέεται μεὴ ᾧ οὐυτὴ ἐπαάνω με σῆς σπελδυταίας γραμμὴς Ω σελόνπαίε στοι- 
χείδ, περμέχετω ἢ ὑπὸ διπλῆς ἔσωδεν ,) ὅχε ἐπιφέρεται ὁ σε, ὡς ἐπὶ πὸ, 
-. Κίλαν σε ζαϑέίω,, Τενέδοιο σε ἶφι ἀνάοσεις », .γ, (11. Α, 38. ) εἰς σὺ ν 

σῷ ζαϑέίω αίϑετωι ἡ πτρίση ἄνω, ἘΡΙ ΡΟ μεν πᾷ τε  συνδέσμο, ἡ ἢ ὑποςιγμῆ 
εἐγυπόκδιτος αἰϑεταΣ ὑπὴ κάτω μωὺ τῆς πελῴταϊας γραμμῆς σὲ σελόνσοάε ςοι- 
χες, ὀλίγον ἢ ἐξωτέρω αῷ ἐκπλαγίς γένεσα ἐν τος ορϑοὶς περλόδοις, αὃ- 

Ἰέστιν, ὅτε πρόκειπαι αὐ ὄφρα, ἢ πὸ ἧμος, ἢ αὖ ὅτε 7) ἢ στὸ ἕῶς 7 ἢ πὸ ὅπο, 
5 “.."ὅ ΄ ᾿ , ἃ ..} ππν λέ ΄ 

ἐπιφέρεται ἢ πὸ αὔφρα, σὐ αὐμος, σὸ πότε; πὸ πέωφς. “ὃ ἐκεῖ, ᾧ σὰ ὅμοια" ὡς 

ἐπὶ αῷ, ““ ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδἀκξυχὸς Ἴ Θσ Πς ΗΝ ἈΣ ) 
εἰς πὸ σ αἢ ἠὼς αἰϑεῖωι ἡ ἐγυπόκριτος, ἐπιφερομένα αὐ σότε. ἡ ὃ ὑποστιγμιὴ 
ὶ ἀνυπόκρλασς αἰϑοται ᾧ ευτὴ ὑπὴὶ κάτω αὖ πελόνσως γράμματος ὑπὸ σώ, 
41 ᾿ ὡ ) Σ ΗΝ - 3 
ἐσχαάτίω ἃ χατωσώτην γραμμὴν πῷ στοιχεία. ἐν ἢ ταῖς μεταξὺ «ρὸ ἡ ἀαναι- 

πόδόσεως Φἶδ δρϑῶν περιόδων αἀναφωγαμέγῃ (2) ἑπέριως περιόδοις, ὡς ἐπὴ 

αὖ, ““ ὡς δ᾽ ὅσε χίεηεξ δράκοντα ἰδον παλίγορσος ἀπέστη, Οὔρεος ἐν βήσ- 
σῆθ. 9. ( 11]. Γ΄,.33.0} ἐνταῦϑα αἰϑεσαι ἡ εἀνυπόκριτος 5 ὁμοίως ᾧ εἰς οὐ 

γυῖα 9. ἃ εἰς αὐ ἀνεχώρησε." μεπιξυ γὰρ σῆς αναιποδόσεως Ἑπέραι περίοδοι 
3 Σ “Ὁ εν 89 τῷ 7 ᾽ ) ὦ : 

ἐνεσπέδησαν" εἰς Ὁ αὃ παρεία, καὶ ἐνυπόκρισος" εὐϑδέως γὰρ ἐπιφέρετω ἡ ἐναα- 
εν-ἜἬ ε - - 3 ᾽ ω 

πόδοσις. ἡ Ὁ ὑποδχςολη ἈΠ πάγη ΟΝ δ᾽ ἀρολαβεσῶν στιγμῶν ἐνήδλακτοι., ὡς 

καὶ ἐυπὸ αῷὸ σίγματι μὲν ἕξιν σσιγμή (3) τις ὡς ἄλωι, ἐλοὶ τύπον ἔχειν 
2 ΄ 9 » ᾿ «Ὲ , κα ͵ ΄ ᾿ 

σῷ οὁξέως σονὰ, αἰδετι Ὁ ᾧὶ εὐυτὴ ὑπὸ κώτω σὸ σελῴτως γράμματος ἃ ἐκά- 
“- ς ᾿ ον , 3 ον, 3 ΄ 

τῆς γραμμῆς, ὡς ὁξέῆα δέ τις, ὡς φῤοείρητωι, , ἐν σοῖς ἀγαπεσώμεέναις ( 4.) 
΄ « ᾽ ϑ -“ «ς Νν ι ΑΝ ᾽ὔ ΄ "πὸ (γι 

περιύδοις ) εἷς ἐπὶ σῷ, ““ ἄλλοι μὲν Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο ϑυμῷ " γ. 
΄ ᾽ » , . ἐ ͵ ᾽ ᾿Ὶ ΕῚ Ὡ" 

( 11, Α΄, 256.) ἐγσαῦϑα αἰϑεται καὶ ὑποδζίστολή" ἐπιφέρεται γοὶρ αὐ εἰ σφῶϊν Ὁ 

ζ 7 ἀντε γίω αἰω οδοὸν " ἡ γὰρ ὀρϑὴ (οδος ἢ ᾿ » ποιά στραμμενίω αἰω. περίοδον " ἡ γοὸρ ὀρδὴ περίοδος ἦν, εἰ σφωῶὶν 
ΠΝ ͵ ον , μ᾿ ᾿ , ᾿ 

“ἰδ ε᾽ παν πυδοίατο Πρίχμος, ἢ κεν γηδήσας. 

Περὶ στιγμῆς, ΣΖεφάνε. 
͵ Π , ᾿ ἢ 1 Ἂς , , : ᾿ “. 
Ὁ. Διογύσιος λέγει σοῖς στιγμοὶς εἶναι: τρεῖς, πελείαϑ', μέσην, ἃ ὑποξιγ μήν... 

ἡ Τοί- 

(1) Βεδίυς Το, 489. ὅτε πβέκειται ὁ μλδγ καὶ ὃ ἢ γ καὶ ὁ αὶ ἐπιφέρεται δὲ ὁ δὲ γ ὃ 5 
7, καὶ ἐ ἀλλά. 
(:) (οά. 489. εἰναφωνπμέγαις. 
({3.) 06 5. 489. γυγμἡ τις ὡς αἱ ἄλλαι, 
(4) [μερς αὐτεστραμιέταις οὰὰν (οα, 489. 



14: οι ὦ τευμα. 
Γ 3 ΟΝ ΕἸ κ." Ὁ " ᾿κ ΄ 1 5» Ε 

πολυ σσιγμη οὕύχη. ἐσπὶ αὐ ὀχεσπολῃ {.χ.) σιωόμοιος γ. ἃ ἐκ ἔστι δῴφο-. 
, 32 ’ ΄ εἶ 7 , ΄ -" ᾽ 

ρὸ, εἰ μή ἐν πότῳ 9 ὅτι καὶ μὲν στιγμι.- ἐπιγενόητωι ἕγεκα τὸ πνέυματος" καὶ 
Ε 4 - Ἐπ ᾿ ᾽ 

ἢ φσσολι μα σὲ ᾧ ἀναπάνειν ἡμῖν. τίω. πγοὴν., ᾧ Φιμστέλειν: ποὺς διανοίας 
εἰπ' οἀληήλων ο. 

Οὐ τρᾶς εἰσι στιγμαὶ, ἐλὰ αὖὐποι πρεᾶςς ἔστι Ὁ ἐν τελείᾳ ». ὅτε ὦ πε΄ 
οκδδὰ σέλειον. χαὶ ἐπηρτισμένον σα ἐνθύμημα ἐστιν, οἷον γ “" αὸν' δ᾽ ἀπαμα- 

, 32 - 

βόμενος Ὡροσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλέυς ..., ( 1], Α΄, 84.) καὶ πάλιν, δ" ἧς 
μι δὶ » ᾿ χ ᾽ 

οἰωνὸς. ἄριστος, ἐμυνεσϑαι. περὶ πάτρης 5...) ( 1]..ΜῸ 243. ἐδὲ ἀὐτη ἃ. 
περίοδος. πελεία 5. αἰϑεταξ ἢ ἐπὶ κεφαλῆς σὸ γράμματος " κἡ ἢ μέση , ὅπαν 

, « - ᾽ ᾿ »»ἵν ᾿ 

μέσως πως. ἔχῃ ὁ νὰς͵, οἷον, “5 ᾿Απόλωγι: ἄγακτι ,. αν ὔκομος σέκε Δη- 
Ε] , τε ᾿ 

ἀπ Ὁ, 5.10 ΤΑΝ, 36, ) ἐν γὰρ πῷ ἄνακτι ἃ μέσην. πἰϑειμμενς 

Ὑποστιγμὴ δὲ. ὁτον τ τι παρηρτημένον τὰ γᾷ. κ᾽. μὴ δεχόμενον. ὑπέρ" 
Π " γεν 9 ᾽ Ύ - 

ϑέσινς ἀλλὰ σρεχείας ἐπιφορῶς δεόμενον , οἷον » ““αἰὐυπὶρ ἔπειτ᾽ ἐυποῖσι βέλος 
᾽ ᾿ τ ῃ , ν ΄ , - Ὡ- Γ ἐχεπόνχὲς εἐφιεὶς,, βάλεν. .. (2) αϑεται ὃ κὶ μὲν μέση ἐν. αῇ μέσῳ πὲ 
γράμματος." ὑποστιγμὴ κάτω. ἐν πὸ πέλει πὸ γράμματος μεῶ᾿ ὑποκρί- 
σεως {3 ) ο- 

Ἄλλοι ὃ λέγοσι στιγμοὶς σέοσαρας" πελεία γ ἥτις ἐν αῷ φέλει“ Δ περιόδων" 
, 3 ᾿ 3 » ᾿ “ . , « » - 

πίϑεται" ἀπχελὴς, ἥτις ἐν αῷ πέλε. δῥ περικοπὼν αἰϑεται " ὑποστιγμὴ ὃ μεϑ΄ 

ἱποκρισόως, ὕτις ἐν. ταῦ; συγαπτικαὶς σε κὶ- ὠναφορλκοᾶς. δ φράσεων αἰ8ε- 
ζ ΑΓ Δ. δὶς " ἽἝἜ - γ.1 ᾿ ᾽ ͵ Ξ ἣ ι' 

Τα), οἷον. εἰ.ὁε κεν “ἔκτορι μᾶγος ἐὼν») καὶ Τρωσι μάαχώμώι; αἰδεσϑεις,.. 

μήπω: τεριστήωσιν ἕνα πολοί.., ( 1]..Ρ, 94..) κ' 5. “ ὄφρα μὲν ἐέλιος. 
, 3 5» ’ ᾿: , , - 

μέσον ἐραγὲγ ἀμφιβεβήκε: . τόφρα. μάλχ᾽ αἰμφοπέρων βέλε᾽. ἥππετο .. πίπτε ὃ 

λαῦς ...,γ9ῃ (4) 1. Ὁ ανυπόχριτος. στιγμῖὴ μΩΙ, σοὺς ἐν ἤδει γ ἢ πάϑει γ..κλητισ 
3 ᾿ ͵ 

κοὶς » οἷον. “Τυδήδη" μήτ᾽ ἀρ μὲ μάλ᾽ ἀΐνεε.. μήπε: τι. νείκει . 5χᾳ (1, Καὶ: 
ι ν ᾽ ῳ , Ν τ ΕΣ » ᾽ ᾿ 

49. ) ΠΑΝ τς ἄνερ." ααπ΄ αἰῶνος νέος ὠλεος »ἱ Πρ ..:72 55: ν ἔσσι Ὁ επι 
ἢ ς ΕΑ , ᾿ “ 2 ἃ , , ὅτις αὐυσοας ἢ καλομένη- ἐγκεμένγη (5), ὅστις ἐν συναλειφομένγωις καφαεγίγεται λέ- 

᾿ ΄ ε Ἵ ο ΕἸ ς: ᾽ ᾿ “ .. “Ὁ , ἕεσιν 5 οἷον. “ὡς ἐφαϑ᾽" Ἕκτωρ δ᾽ ἀυτ᾽ ἐχάρη μέγα. μῦϑον: ἐκάσας᾽. χ5.. 

611 ΤΣ Ἔ πῆς }.““ δαίνυσϑ᾽ " ἀλ᾽ αὶ δωτὸς ἐπηράτε. ἔργο μέμηλεν « γ5 

Τ|- 1 228... 
, » - ᾿ ἢ ἂδ“ ᾿ « Διαλάοσει ἢ στιγμὴ ᾧσπολῆς " ἡ μὲν στιγμὴ πὸ πνευμαπα διϊστησιν α. 

ἡ Ὁ. ὅμα τοῖς πγέυμασι καὶ σοὶς φᾷμγοίας." κ᾽ κα μὲν μέση γ σημεῖον. μεσόσης 

φνοίας.. μήτε λχίδν ὄσης φρὸς σέλος.,) μίπε κρεμαμένης γ) οἷον. ““ αἀἰδεσδαΐ 
᾽ - “ 9 ᾿ »Ἢ ᾿ δ᾽ ἑερῆκ, γ. χαὶ, ἐγλαὼ. δέχϑω: ἄποινα," γ5.(.11.. 4... 23..0}. ὁ: ὃς ὑπρστιν' 

, 

μ᾽. 
. ᾿ 

( τ.) 5.Βο δ. ἰη. ίοαγ Οοή. 480. ἐπ τῆς διαστολῆς νῦν. ὁρῶμδυ " διαστολὴ δέ ἐστιν ᾿ ᾿Ζ ΄ ᾿ Ἢ ο “ ΄ φἰ ΤΡΆδο ᾿ . ᾿ 

ειγμή. διχαλάδτει δὲ φιγμὴ διαξολὴς οὐΤέτῳ τῷ τρόπῳ" ὅτι ν μὲν στίιγ μὴ τί) φωνίω, 
ὦ τοὶ πγέυματα. διΐστιτιν.". ἡ δὲ δικςολὴ ἅμα τῇ φωνῃ (ὃ τοῖς πνέυμασι, (Ὁ Ἰκς διασ 
γοΐας" ἀπο ἡ τὰ δικςέλλειν. ταὶ νοήματα: «διαφολὴ ἐΐριται. ' 

.- Ἧ ᾿ 5 ΣᾺ : ᾿ 
᾿ (τὴ ζοά. 489. ἴῃ 4υὸ ἰάεαὶ δεβο]ίοη δὴ νεγδυϊη. πἰς μαῦεῖ : ἐν τῷ ἐφιεὶς: τί ϑεμῆν τὴν 
ὑποστιγ με}. 1ἰ: Α΄. εἴς ἀφιεὶς, ῥτὸ ἐφιεῖς. 

(3) Ηἰς (οά: 489. ἀυπτακαῖ ἤθεῖ, ἡ δὲ ἱποςιγμιὴν» μικρόν τὶ ὑπό. 
(4) 51ῖς Ἰερε συ πη.  σπηετο 1. Φ΄, 67: τ 

Οφρῳ μὲν ἤως ἦγ Φ χέξετο ἱερὴν ἦμαρ, 
. 2Ὲ 2 ᾿’ ΄ ᾿ 3.5 , Ἀ ͵ Τοφρα μαλ᾽ οἷμφοτέρων βέλε᾽ ἡστετο, πίττε δξ λας: 

Η᾽ μος δ᾽ ἠέλιος μέσον" ἐραγον ἐμφιβεβήκει. 
(2) (σά, 489. ἐγκοτῆ. 



ΤΌ ΤΑΥ  ΕΙ ΒΑ: Ὑ4) 

ὐἱὴ {1} κρέμαμένης ὦ φαγοίας,, ἢ ἀρὸς συμπλήρωσιν ὀλίγο δεόμένης. διὸ ᾧ 

αἷνι ὀχέφέρει τἰγμιὴ ὑποσαιγμῆςγ} χροῤῳ" - ἐν μεῦ γὰρ “ἢ ςιγμῆ, πολυ «ἡ διά- 
φυμα" ἐν Ὁ ἢ ὑποςιγμῇ, ᾿“πανσελῶς "ὀλίγον - 

Ἰσσέον ὅτι “ἃ! σιὼ ἐν ὑποχρίσει ὑποςιγμὴν καὶ πελεία ἐπαχϑήσεται. 

Τηξογι ρεῖο ᾿δυζοῖη 1ηἴεῦ Ἡγου ἀπεηπα τυάογα ᾿νεξηΐα, ου]ὰς ἔαρτα τμετη]- 
᾿ΧΙΠΊὰ5.. ΤΑ χὶ πΊΔ πὶ ἰἰτειη αἰ ΓΙ ΠΏ 0. ὅς ΠΟῚ ἴοϊυπλ νεΐεγες σγαςοβ γ᾽ {ΔΙ τ πὶ 
“τειηρογε Ὑ [Ἰ », ἀσοδηίας ὃς ἐρίτίτας ἀηποζαῖε, ἂς νῶςε5 ἱεραγαῖϊε . (εξ ἐτἸαῖπα 
᾿ουγῆναπι ὉΠαγδέϊεγεμη 9. Ποίεγο᾽ ἤπ1]] εἰ ,᾿ ὅς ἃ Ὑπα)υΐοι !ο ῬΙἀΠῸ αἰνέτίατα Πα- 
ΡΠ. ᾿ἀδοίαγαῖ. Ἔξ Μοὶ αυΐάεπι τυ] εἰς πδραθαίυγ., ὃς ργαίεγιϊ πη ἃ ,Ἔοης 
ΑἸΙΑτῖο ἴη Απὶμηδάνεγπόπιρυς ἰη Α πε φυϊῖαζαπι Ἑτγυΐοαγυγη ἱγασπηεηΐα,, ὃς 
4 ΡΟ ΠῚ Ϊς ἈΠΠ|5 ΘΓ {1ΠΠ|Π11}5. ν]ΓῚ5.). ἀγα ΠῚ (ΕἸ ποη]ὰ ἰδ14, ργοΐεγι Α114- 
τας... υὐ ἃ Μυτεῖο, 1ι1ρῆο ὅτς., «Πα 6 ἸπΠ ΠΏ 1115, 4] Οἴηπε5 δητυΐς 
Ἰρποῖας αι ΠΠ ΠἸτογας ταϊ παίσας ουτῆνας πο Οἵα ΔΗΠγπιδηῖ.. [ῃ οὐϊηθε 
οτΓογθ πὰ Οἱ ποΙἀόγαης Ἡἐηδππὰς Πυρο ἴῃ -Θγυ εΠΠΠπιοὸ Πἶδτο {6 ῥτίρια 
{ορίϑεπα! ον ρῖηθ.,),. ὃζ ἀοξ! Πὰς 1ΠΠις ςομηηθηΐαῖοῦ Ὑτοίζίυς : ααϊδυς 
ααάὲ ὉἸεγιουηι. ρα πὶ ἴῃ Αττε Οὐ ῖοα, ὅς (]. αν! άειη (ὐδοίον Ὁιαίορ. 
9[ τε Μαπη ον !ρ.. οΓ 1ὖε Κίηρε. ἜΡΙΝ ΠΗ Ω0.. 1734. ΕΧ 410 ἜΧΟ(ΕΓ- 
Ρία ν]ήέθ!5 ΒΙδ οι εδηέ Βυπαππίψιε Τὶ Δ. Ῥάτῖ. 2. Ρ. 338. δί 644. 
Ὁνοννεύεη 44 “απο “Ῥέη 1Π ϑΑΓΎΓΙΟΟ Ὁ, 29. Ρ. 104. ἙἘά. Ῥεῖγὶ Βυτ- 
ΤΠ. “ Νοη ΙοηρῈ 4 ΟΙἘΙΑτΙΣ τε]. 9 οδηὶς ἰησθης, σαῖθηα νἹπέϊας . 
1Ὲ ΡαΥΙοῖε ἐζας Ῥιέϊας., ἴαρεγαὰς αὐυδάγαζα [Πτογὰ εγὰξ (οτιρίυη.. ΟΑΝῈ 
ΓΑΝΕΜ,., ., μας “ἡποίαϊ : ““ Οὐυδάγαίας {ἰτετὰς νυ]ρὸ Παρ τα ε5. νοοᾶ- 
Τῆς ; 164 1111}5 ῬΥΠΠῚΙΣ. (2 Ο0}15. ΠῸΪ]8 4115 ἐσαηῖ ΠΟΤ, ῬΥώΙΕΓ “485 νο- 
οὐίηι5. σΑΡ τα]6ς : 4085 ἜΤΡΟ Οὐδάγαϊας [Ἰτεγὰς νοῦσαῖ. ἀυσταπηυς.. .» ἴππὸ 
ῬοΣ Ἰηνεπῖαηϊ 4ΠΠ0 174}. 4 πο ᾿δάϊαπη Ἡ1Π Αὐπὸ 1γόο. ἴηίογιριϊο- 
ποπῚ 1ΠΠ|8πι. Ἡετουαπεηΐεπι.. αυώ ἀαδ᾽ πη] ἰοουτα ποη τα παιτ., (ΟἹ. 
7 ηυδτῖας Χ γίτας ἰη «ἀοέῖο Ὀρεγε ἰηΐοσίρῖο, ᾿ράἑγίσσο εν ἰᾳ ἰοέεμγα ΟΥθο 
εαΠ|α«΄ {πα ο[ειγ ἠῶ υἱζοξ᾽άγαῖα), ΝΝΈΔΡΟΙ]. 17.598, αἢηγπγαν: οὐπὶ Ἡδγπᾶππο 
ἙἩυρσόπε Ὁπλη]ΠηῸ ν᾽ ήεηπο ἢ. 9545.5 Δηῦφαος ΠΣ Πυ ΟΪ 5. Π ΟΓΘγα Πῦ ο27,- 
"στ Αδς νούδηϊ 5 ἔΟΓΠΊας ῬΓΟΣΙῸΣ ἸΡΠΟγαν δ, ὅς {δΠΊΡΟΥ τγδ] σα }]ς 
ὈὉἵο5. {απὸ σΠπαταξ τ 5... νεῖ ᾿ουπὶ ὙΠ ΠΌΓΙΠΊΣ15. ἰοσι δέγεπε {16 γ15.0. 408“ 
ΤΌ {ἘΠ ρῈΓ ἰοσπια ἐδάθπι οἴἴδτ ἃς σα ΡΊ ΤΑ Π]Π|.. αυθαῈε δ ῃἰς [Ὁ] Παρ η]- 
τυάΐης ἀϊβέετγες.. ἴὐη4ε ας ΠαΡοῖ Ἰδ᾽ ἐπὶ Ρ. τι 8. δέ τας. Διο; αύεαηο 41|}6- 
γοησα αἰ! οαγαίτεγος Ροϊοδὸ ΠΟ αυόαηο 1{ ΠΟΥ̓ΥΘΉΪ6 ΟΑΎΔΙ ΘΥΘ.,. ΓΟΏ10 ΟσΡΊ ἰ᾿ αὖ- 
ὀ 4710. ῬΕΥ ποη ὉΠ εν σποογα ἱπεγοδοιο , φηα αύόαηο ἰΪ Ῥίοσζοίο ὁ ἡ1]π 411 {1010 
(ΑΥΔΊΕΥΘ. 7 4 φηρίίο σπάαγο ὁ ἤρινα ἡ) β απο » βὸγ χηαίμχηο ἴον δῆ[ο- 
ξηπο. δ. αύραπο 1| οσμδίταϊο., συραηο αποϑὸ 1] ἨληἸΗ1ο. ᾧ σοηλ 'ορσοίαἰλ πο 6 
Πανήρο., [6 οἱ ἃ 1] τιαγμίτοίο 46] οαγδιίογο ΟΑΗΌΗΘ... ΟἹ ὃ ἀποὸ 1] τα,ιι- 
[κοῖο ἐἰοἱ ΙΝοηρανγίρίία, οὐο᾽ απ χὶ ὩληοΥ αἱ με ο αὐράπὸ οἱὐ αηιοὶ. 

Ὁ: 

1) 5.10]. (οᾶ. 489. τ ἐσ! ὑποςιγμῖ ; διανοίας μηδέπω ὐπυρτισ μι ἔγης , ΟἰΔᾺ᾽ ἔτ' 
, ἐυδεέσες σημξίον " ἡγδν ἡ ὩΡϑ τὴ: «ποδύσεως τιϑεμένη, οἷον παρὰ τῷ Δημοσϑένει" ο 
ὙΧΡ οἷ 9 ἂν ἐγα λιφϑείδω, 9 τυικυτα Ὡρκττων ω κατασκδιαζό μενος , ἐγταῦϑῃ γὴρ ὑπο- 
“"γὙμὴ τ ϑετοι. ὃ ἅτως ἕπεται ἡ “ωόξοσις" ὁ τος ἐμοὴ τορλενεῖ,, χῷν μήπω βέλην μιδὲ 
πὐξέυῃ.. ἀλωΐ" τί ἐτιν ὑποςιγμή; ἡ ἐχὲσᾳ ἐχηρεμκμένην, πίω) διάγγιαν, Ε ἐπιζητῖσκ τὸ 
ἌΘΙ ΤῸ} ὁ 



ΓΙ. Χγῆυς, ἀυτη ἥσς ἔστίθεῦος., πομάατη νιάσγαξ πὲ} ΠΠ|͵ϑτὰ ΣΠ ΔΩ 
Ἰη(οτριοπεπι. ἀθ αὰὰ ἧφο ποῖα ἀ!σῃ ΠΠἜπια Ἰθσαηταῦ.. Ῥέγέγο αητὶοθε 
Δ᾽ Ἐγοοίαηο) Νεδροὶ. τγόο. Τ΄ 11, Ρ. 34. Οπάς ψμὶ ἱπ. σοξοηςίο ἀϊ γαρ- 
Ῥογίαγο τα Π ΟΡΙ  ΙοηΘ ἱρηβον:η ΠΠηη4.). ὁ αἰ μη ργορίο πυογαιηθη “ηροία- 
γὸ. ΝΝορ!! {ταὺὶ ἀὲ Κεϊηα α΄ 6. Μανζο 1743. τ᾽ ἱποομεγὸ 9 τη ῥάγοο,, 
εὗὸ [ογγιαυς ἰ απροίο ἐὐμπς Πνσάα., οὖὲ ςοπάϊμοεσ αἱ ἐοαίγο, {(ΥῚ2 20 σ0η 
Ἰρέιθγο ΠΘΥ6 ὁ γ0[18 1| [δσμθη! ὑενο πος νηαηίθγς φρρμηῖο. οοη6 χα { 
αοάής ἱποίίζο (1), οὖ ἐἰουνούδε οὐδὲ ἰοσρογ ᾿ ὡς ἕν σοφὸν βύέλουμα πὸ: 
πολλὰς χῶρας γικχξ. Ὁμοο ὃ πῇ Ὁογίο «εἰ Ἐπνρίάο οεἰταίο ἐᾳ Ῥοϊἐῤίο 1. 
33. 9. πε΄ [γανεηιθηιὶ εἰοἰ} πη ορ Ὁ. 77. πο Βανγηθς.. 

Σοφὺν γὰρ ἕν βόλώμα πὸὶς πολὰς χεῖρας 
Νιχκᾷ. 

ἴση [οἱ [προίο σοη βίο γπο το μταηὶ Ὄἱπσο, 
δέ} [δηΐοηφο [οἱθαηο [ογΐυογ } μὸγ ἰδ ἡεμγα μοὶ ρμὀῥ[ίοξο ρίασεε.. Ἱ,σῆρο 
ῥυἹώίο 1π «ΑἹ απάγο δέυθνο αἰΐςο. οὐ φιοίο ΡΉΡογαιογε πο. [(οἰαηλοηξε σε 
{ηῖρύο ἱπ ὑοσοα.) πα “οοἰίθ πον.) οδϑ {} {Ὀγ! το [6 ΡοῪ ἰδ. ρίασζε,, 6 πεἰ- 
6 ορεγὸ ῥόον χηοὶ ηιοεῖο, ἐπ σα Νὴ γασοῤμιόο στα ἰς ἸΜοναίδ. Ὁ σά 
αἰδι ἤξγὶ ἤοη Υἱδ. ἰτεῦὶ π6 ἐξοεγίς. (ὐὐαπὶ {επτδητίασι αἴας δάδο ἐϊ- 
Ιεχῖε, ὧὐ ὅς τὰ ραίατίο ( 1, Οαίααδοπο ἰορρθ.γ αὐ ὃς ἴῃ ρἱατεὶς ) δ. ἴῃ 
ῬΌΒΙΠΙοΙς ορεγιδας ῥγίοτι δ: Ἰαθετεῖ. ΟΥ «ὲ φμαὶ ρμοίο 4 φμείξα Τ{ονίίος- 
η6, ἰᾳ αϊ οὐδ απεϊο ἐῶ ὁ ἱποοηιγαξαὀιίο,, μὸν Ττογηνέπαγο ἰᾳ φμοξίοπς [μ 
Ἐροζα ἐθοὶῥ αοροπιὶ ( εὗο “4 ροοῤὶ (ὶ ὃ [οΠρθμεαίο ο[Πογ 2 4. Τοιηρο δἰ Οἱ- 
σέγομθ {{απ||..6 44. 1 οἱ αἰνὶ σορειπθηγθηῖο {ὲ [οπ. βπονγα ογθάμε 1π- 
ἐγοίίοιτἱ ὐονο 11 [δεείρτο (οοοο ) ὁ «ἰεἰΐᾳ [ογμεα «θ᾽ σαγαίεογὶ ΟΥϑοὶ φρήμη [005 
1). ποη οἱ ὃ οὐδὲ ποὶ πορρα. Τιάεπι (δι ιπιὶ ἙάΙζογες ἐριεπα! Δ ΠΠ[πηας 
ἅΠ|ὼς (Οο!ρξϊοηὶς ἤφς Παδεπέ 1614, Τ΄ 2. Ρ..327: ὃς 318, 15. φμοίξα ῥεὶ- 
ΠΠΠεένια τοβαια .... ἐα τη ἰαίο {4 μη ραρίγο ἤῆέζτο φρεύ!ο. 15) ομΐ [049 
φ)0116 γἱσο 4: σαν δε όγ ᾽ 6. εἷα χμαίοδθ ἰΘΕΓΟΥΑ γ, οὗθ οἱ {ἡ ἀἠησιθ., ΡάγῪ 
οὗο ἤεπο οαγαῤέοεγὶ Εονιαπὶ., ὉΔῚ Προ δηποΐδηξ ἃ ΠΟΌ]ς ἢἰς. τγδηίογιθεη- 
44. υοά 16 ΠΠ|8ῈΣ 1π Ρϑυσοῦμπι τηδηϊδιις νεγίείζυν : Ῥαγ οὖὸ ποὶ ργημο 
τον (1 ἰοσρα αυϊίαιϊα, ποὶ ῥομμεηο.» πλᾶχὶμλα. 7. 6 πο} μἰτίνηο ουτα. Ε 
{ανεδῦε ποιαόϊϊο 11. 4. ὁ ἴα, τ, ὁ ᾿ς 4᾽ ᾿αγαλογθ πρημοοίο. Ῥοιγούδε 
4. σσάήογο ἐπ σοοοηοίο ραν αν (ἰ6|}} Ἐροσα «ἀ6᾽ σαγατιογὶ τεμμ(οοἱ ποία {Ὁγῖτ- 

ΣΗΥΩ 1 αἰἰπα , μια (0516 {1 ἃ χποδο ἀἄοετο πεἰΐα ποῖς 5. ἐοία Ταυοία νι. 9 
{ συὸς ἢ ἃ νἱξονίια "᾿ Π|ονίζίοηθ [ογίητα οὐ ταν ΑΙ ΟΥθοὶ μαμφ(οοἱ ). 
ἐορίἑ αοοοπεΐ, ταἰθ, ψιαίο [με σορίσια ἄᾳ {η| τὐδροίο ῥαγόϊο. 9 πϑὶ. χμαίε 

σ᾽ Ἰπορηϊγὸ ) ΡἱὴδΣ ὀρῥογιμης Τουπογὰ Γ᾽ οσσα οηθ εἰξ ἐγαιέανθ α΄ ἱπῆρο ποὶ Τὸ- 
ηο ( αυἱ υτἱπαπὶ πιοχ ργοάεαϊ ) οὐὸ (ΓΙ ἀαγαππο 1 Ῥαρίγὶ τοἱΐα ἰογο {ῖ6- 
»ατίοηθ, 6. οοἰἰα διογία 466 {[᾿αυαζίοπ . .... .« [π’απ18...... 0. ῥαφογοόός 
αὐτονεῖγο), φμαηΐο μοοο 4 ἀᾳ βέαν! ἀθρ]: αγροηιθμεὶ ποραιίυλ.» 6 {4 456- 
ΠῚ Παῤἠν βἤοννα ἴθ οἵα ἀϊ {πηο. . .. Ῥὲν ἰὸ ἰδέΐογε ςΟΥΥΘΗΤΣ 6 ΠΡ η1|- 
[ποϊς [5 πὸ {4 α[οϊμεαηιθηϑ “᾿ ἱπεγοίχίοηθ ὁ ἰ᾿ μ[0 ἐπὶ τοηθῖρο αἰαὶ ἀμ . 

6 

- -----.--.--.-ο..-...--. 

(1) Οπππῖπο γί ἄς ΤαθυΐΑπὶ Παῖς τΑττῖῦα (υδ)ε αι», 'π 48. ἔβας 1βίοειριίοπεπε δος [ἐς 
εἰππας τερταίςπιδα ἀδ ςυγᾶγίηιας. 



ῬΞΕΓΤ ΒΤΕ ΝΑ τὰ δ 

5 πὸ ῥμὸ υδέήενο ἰᾳ Πονῖα πε ]α ππουπ Τλὶρίονμαείοα ἐδ ῬΡ. εΐ δ, Μαμεν 
Τ. 1..}. 1. ο. ΧΙ, 5.6 σαρ. αἷτν ( ααετὴ πργαπὶ Δ Έηετ 15 ἔσυτα αυσῇν!- 
τὴι15᾽} ὁ “5. Μοητίαυοσοη. Ῥαϊαοσταρι, [1. 6. Νοη (ἡ πορα ρεγὸ , πὸ με 
μοραγῇ. οὖ {ὲ Ἰγοῦαπο Ἰγαοοο (οἰ 4 (ΟΥ̓ΤΈΗΥΣ τοΥγθηῖθ πες τιεείαρ  Ἰθ,, ποῖα 
[οἷο ἀοἰ 111. {εοοἱο., γα σηοδο ἐἰο᾽ τοηρὶ ῥγίρια αἰ υἀμσαο. ΪΝοη {αγοὺϑε 
ἀμηφηθ ἱηυονηηη1|6 1. ἀἦγο., οὗ φυο[ογο ψὶλ αηεοδὶ ἀμ6 [ογίο αἱ: {ογίεει- 
γε: ἰ᾿ φρο Πρηα.,), 6 οὐδ (ἐ μβσυα πος ορογε ῥηὀῥίϊοῦο. ὁ «4 οοἰογο οὐδ 
τὐοἰόαηο {ὑγίυεγε ρμ αηιθηῖο., ξουμισὲα αἰ οαγαιίογο τεαγωοοίο: ὁ ἐ᾿ αἰεγα εἱξ 
ΟΑΥΣΙΟΥΣ ΟΟΥΥΘΉΙΐ (ΟΠ ἤρηνο αἰσίσηῖο ἀΐονίο, 6 2910 μι]. 

Μοπιξβυσοηπίας δαΐολ ἤφο ἐγ θεθαῖς ἀηπΠο 1708. ἱἴπ Ῥαϊφορταρῃΐα, ἵ,. 
ι. Ὁ. 4. Ρ.36. “1Ἰφυεῖ ὙΑΟΠΥ στρ ἢ] απ ΡγΊΐίςε Οὐρὶ πΙ5. εἴϊε - ασυσπάοαυ!- 
ἄθπὶ ΤΟΥ σγΆρΠος ν]άειηυς 784Πι ΡΓΙΤ]5 ἘΘΟΙοἢ8 ΓΟ} 15 πηοῖῃ ογαζος (αἴ 
Οτρεηὶς [ΕΠΡΟΓΟ. ὅς ἃ ϑΟΖΟΙΊΘΠΟ ἴ,. 4. σ, 1ο, ἃ 5. ΒΑΠ|1ο Ἐρ. 1γ8, 
ἃ ϑύπεῖο δή ΤΠεορ! πὶ ὅζς, } ὕει ἀυτζεπι ἃ σα εγὶ {ογῖρτοηθ ποιήεη Πᾶ- 
Ρυϊτ, πο οΟ]]ΠἸσῖταγ 1Πτπὶ 4 8ητ6 αὐαγίατη ΕΟ ἾΓΗΪ {που ϊασι ἴᾳ. υἱαὰ 
τς, Οὐἷα νεῦοὸ ρῥυεἶπα [ογναία οπαγαξζεύαπι ἔογπηα., ὑπο 14}1 (1) νἱὶ- 
ἀε!οεῖ, ὅς αυδάγα., ΠΟᾺ ροΐΐε ν᾿ ἀδίατ σΌΓΓΘΩΓΙ . αὐ αὐαπῖ. σα ΠΊΟ (ΟΣΙΡῚ ; 
Ὠϊης ἱπίεγας ηεοεῆςθ εἰς, 78πὶ τἀπὶ τηπταΐυτη ἃ ἼΑΟΠΥσταρ 5 ἔ1Π6 νεῖα- 
ἴυσα 1Πυτὶ {ΓΒΕ η41 τηόγεπ ; ὅς ουπι δὰ Το θγε πὶ ἔργ ρτ!οηἜπὶ Τα ΧῚ ΠΣ 
φοηάπσαης ΠΠταγασυση ΠΟΙ ἢ σ ΓΟ Π65.. οαπὶ {τ }Π|οοῖ ἅΠῸ πος ἹΠΙΘΓΙΏΪ]ΠῸ (α- 
ΙΔ] ουτία Ρἰυτγες Πἰτεγα σοπ)υησαπῖυῦ . ᾿τειηαὰθ. ἀδΌγεν ΔΓΊΟΠΕς 52. οὐπὰ 
παρα δἰΐαυο ἐχρεήϊτο ἀυέϊξα νεὶ {γ]1ὰ ρα, ναὶ ἰηζοστα νεῦρα ἤσηϊἤοδῃ- 
ἴὰγ., υἱγυμηαθ. νεϊοο ΕΓ Του θθμ 1 πιοάσπλ 741 τὰῖι ᾿ηναέξυπι δῆς νὸν 
τἰἤπ.}}6 εἰς. Ἰά4ι6 αὐ {ἰτεγὰς ταπέυτη [πιρογαζοτῖας., δαίᾳαβ Ἐριτοίας 
ΝΝοτζαυιογυπὶ τδη φοηοτΙ ρίας : παπὰ ἴῃ ΠΠΡγτος5 ὃς (οάϊοες ὙΔΟΠΥρταρῃϊα 
ΠΟῚ νἱάδίυγ δηῖς οέξαναπι (ευϊαπι ᾿πάπέξα. (αγαέξογαπι Ῥρόοσγο ς0}}}-- 
σαῖϊο, ὅς ἀρογεν! αι] οηυπιὶ αὔπς. ᾿ἰηΠτηὶς ἔοι. }}5.. 8 ΠΟΠῸ {(]]Π]σοῖ ἰᾳου- 
Ιο.» ἃ (δ|Πργαρῃϊς αυϊδθαίᾳας υἱαγραῖα ἀεργεποηάυηζαγ,. ,, Ῥοβ Μοπτίδυςο- 

Του. []. Τ ὨΪῸ 1. 
- -ν ταν. στασαπει δε. 

(τ) Τοϑιῆτσιις Τλανί ἃ ΟΑ9]εν Οαέαϊοῦ. οΓ ρὲ διαηηγενρε ὉΓ τε Κῆπες Τίδν 7. Τοπο 
ἶοη 1734. ἰΔυάδίυ5 ΒΒ ἐὐ!Ποέβοηκε Βνϊδαπηΐφσαε Τί Ψ, ραῖῖ. (εσυη 4, Ρ. 336. ὅς. 337. Ορίπ8- 
τὰν Πἰτεγᾶς πλδ)αίς 45; (εὰ σαρίτ165.} ὡυπααότη ἃ ψεϊεσίδι5 ἀϊέξας [ὉΠ θπςῖ4] 68.» σι πὶ ἴπ 
{ο1ο 8. Ηἱετοην πὶ Ῥτγοϊοσο ἰη ]οδυπὶ Ἰοράτυγ; «{ Ἡεθεαπι, αὺϊ νοϊμηῖ, νετεγεβ ΠΡΓΟΒ; το 
ἴῃ πηειηδγδηΐβ ΡΟΓΡυΤΕῖΒ 4010 ἀγρεηῖσαυς ἄς Πρτοθ.) νὰ] ΝΝΟΙΑΕΙΒΝ 5, ὧε νυ]ροὸ δ᾽υδῖς 
ΖΙΤΕΒΙδ., οπεῖα πιορὶβ ἐχάγαια 4υδ) (οάϊςεβ; ἀππίπιοάο τ 1] πλοῖα ρεγηλῖτταῆς ρ8.-- 
Ρεῖος ἤάδδεις {τε άυ 8.) ὅς. ποῦ τἀπὶ ρυϊεῆτος (ὐοάϊςες ἀματὰ ἐπηεηάαϊοβ .}». [η δος ὅδ, 
ΤΙετουγπιὶ ἰοσο, ρῖο ΝΝΟΙΑΓ ΒΝ 5., φυλγαπη πῺ}18. Αἰ10] τθητ0. γ. α ΔΓ 41:5 εἴ Π)010- 
σία δάεο τογῆϊν εγυ ἀϊτὸς» Ιερεπάυ Γ[ΝΙῚΤΤΙΑΤΙΒΨΝ 5 σοατεηάϊτ (ἰἀβ'εγ., [π|τ16]6ὲ5 διε 11- 
ἴεῖα εὰ ἴωμητς, 4 Ἰαϊτῖο ΠΡγοΥυτα., ΓεδἸο πη} σαρίτυ δ), σγαπάϊοτεβ ρισῆχα ), δίας ἀϊσιη- 
τὺῦ εαρλεαίος 7) αυϊρδυίᾳφυς ἀείςγρτ5 ἃ σαρίτες δὴ ς]ςεηλ 10 ὲΓ7) 40 4165. ΠΟη ΡΔισΟ8 Δ πε 4110 5 
Βαθοηλ8.5 [018 ἃς τηεγῖτο οηνς συπὶ 8. ἩΠ!εγοπυπῖο νοςοτὶ ροιοίς. ας 4υϊάετη ἐππεηαιῖο 
ΠπΥρΡ]1ς 1 Πἴππὰ 7 σα αὶ νοςο5 ἡμλεία! δας δὲ πποϊαὶδης ἃ ἸἸΌΓΑΥΙ 5) 4 ἔετες ἔσρεῦ ὁ ΡΓῸ κε ἐσᾶ- 
τουδητῖ, ἴδε !]ς σοηίηπάϊ! Ροιυοτίητ , 4υϊδυίάδπη ρυζτεγεᾶ ςοηβγηγδῖυγ (Οά ο9.7}. πὶ 4υΐθες 
Ἰεείτωγ πλέα! δες. δῆς τάτλεη Ἰεδεϊοπεηι τερυάϊας ὅς ἀρετῖς τηεπἀοίαπλ νόσοι (]. Ν 4] διὰ 5 
ἴῃ Ορεῖπηα ἴμ4 5. Ηἱετοηγπιὶ Εαἀϊτίοης Ψέτοη. 1738. ΤΟ ΙΧ. Ρ. ττοχ, 7. ΓΪΠ ΠΟ] ΩΣ Πἢ ἀγα - 
ἔϊετεῖα 74πὶ ἱπτγοάυέδζυ πη εἴτ, ευπιᾳὺς Η ἰετοην πα τε ρου 5 σοη γε ηἶ 65 ἔΔΠ{0 πεβᾶη5; αυοὰν 
Ἰη4αἶτ, ρτοῦς ἰεϊυητ,) 40] εὐ5 ανὶ {ογὶρτ γα Π) ἙἈ]Π1επς. Ἑφιίεηάἀυπὶ 4υταπὶ νεὶ] ΠυρῚ Ἐετγγδγίεη- 
ἢς Αὐθαιῖς τεπιροῖς, ἴῃ 5. Ηϊοτοηγῆι (οάϊεϊδυ5. Ἰεέξαπι (υ Πς ππελαέδης, 7). ὅς ἤβπς δέθο 
νος αὺ ἃ ποθ 15. αἰαγραῖαπι ἔα ; ἢἶς ἐπίπὶ ἤδδεῖς ἴῃ Ἐρίήζοῖα 4υἴητα δὰ Βρίπῃδτάμπι : 
«δεοίρίον βερίας Βειιγδπάης ἀϊεϊτυτ δηεῖ 4 ΔΓ τῇ ΠἸΓογδγ}) ἀυηταχαι φαΥ 1) 40 8 τῷ ΑΧ᾿ πιὰ 
{υητ,, ὅς ἡποίαϊε ἃ φυϊδυίάαπι νοςατὶ εχὶ πἰπηδυταῦ » μάρεῖε τηεηίαγαπ ἀςοτρταπι.. ἰτάαυς (ὁ 
Ῥεοιιεθ γὸ5 εἰξ) πεἰττιῖς τάπν Ρετ ἢμπης; αυνχ|0.) Ρλόξοτετο 7 «μὰ τγεάιεγτ, 7) 



τλό ΠΑ ἊΝ ΠΓΊΝΥΤΑΒ ΝΧ 
Ὑϊυπι.), ΝΜαδΙ]οηϊα5. ἀ6 ἔπ Ιρίοππιαίίςα Σ., 1,, ο. ΧΙ. 9. ρ. 47. ας 
“Οδίεγναν!ς ἃπποὸ 1709. “ Ῥγατεσ 1Π|4 ἄὰο ἐξ ομηδη (ογίρζασα σϑπογα ( αη- 
οἰα]α ὅς ταϊπυζαπ,.“ἀυοά υἱτίπχαπι ε) θη. ἔογπηο σα ποδί δας., (δὰ 
Β0Π. εὐ 46πὶ πιαρήϊ τ 1 π|5. εἴα Ῥυΐας ) νμήεταγ δ] 1.4 τογεὶαηλ ἴῃ αἵαὰ.., 
“ΤΑΙ τε πὶ πε! Ππαητα. [πιρϑσῖο, ἔα Πἔδ, πεπῖρα πηϊπατα {ογίργατα, αἱ νεσίᾳ ποι 
(ΟἹ στ. τπαρη! τὰ 115. (4 εξίαπι ἔογπια ἃ ποία! !., αυαὶϊς εγὰς δὰ 45 
Ὠοπλΐηατη ἐοσεμἤατη ογαῖ. [ἃ ἔλοὶίθ ΤᾺΪΏΙ 1Π ἀπ] πλπὶ ἱπαςὶ τ, ἕὰπὶ σοπι- 
Ῥεῃάϊοία {ογιδεπα! τᾶῖῖο., αυᾶπὶ Ποιηΐηθ5 {εέζατὶ ἰοίεηξ - ἴαπι οοιπρίαγες 
ἴοι! {Ἔχε ματα Βανεηηδηΐες., ἐχ φαϊδις πὰ ἰπίσστα οχ ΒιδΙ᾿οἴποσα 
ΝΜ πἀοροηεηῇ αἰτίπιο Ἴοοο δἰσ ἰητεῦ ἐρεοϊπηῖπα ποίϊγα «τὶ Ἐχμίθεσασ- 
ταὶ π{γαπιεπέυη ρἰοπαγία ἔδουτίτατῖ5. ᾽πὶ δυρρίοπιθῃζο Ρ.. 114. ὁχ Βὶ- 
διϊοτπεοα Βερία εἐχρτγοίζαμη., δ᾽ ἀσρὶεχ οὐαποα! ἐσείργατα οδίεσναπάήα ἰη 
Π0 εοἀθηηαὰθ Ἐριταρῃϊο Οαμάδητία., 45 ὑτίο ὃς Ροϊειπιῖο οί δας 
Ος. [ἀδπὶ αἱὰ νοηϊε ἴῃ Ο41Π4 ἔπουϊο Ν΄. δἴαὰθ ΨΙ., ηαἷδυς ἔπους 
ουπὶ Ἐοιηαπα πηδ]αΐου!α (εουπήῳ ἔρεοιεὶ ραῆησι υἤτατα εἴζος 'η (γι δθη- 
5 ΠΠ|παγΙς.., παῖ πατὶ ἤπια [ἰζοτα ἴῃ (σε δοπαϊς ρα δ] 1οἷς ᾿ηΠ γαπιθηξὶς τεσο- 
Ῥία εὔληῖ. υὐ 6χ Μ|εγονιηρίοῖς. ποίτεῖς. Δ Π!]6 ᾿η τε! Πἰσίταῦ. Αἀά46 οἰδὰ- 
[αἱᾶπλ ἂο ἱποοσῖο αποάδηι Πὑτὶ5. ΗΠ]4τ1} ἐς Ττίπίτατα (δ᾽ απέξαπη ἴῃ (ο- 
ἄϊος Ἐςοϊθῆας Ν τίςδηπα, αυὰ οἰδυίαἶα πὶ τ Πλῖς {τοῦς ἐογίρῖα εἰξ 8η- 
πὸ ΧΙΝ, Τταίαπισηἐι! Βερὶς., 14 εἰ. ἀππὸ ΟἾΥΙΠῚ ὈΧ. διπαῖ 6 ἀρὰ 
νεΐεγες. Βοηησηος οὔτ 8 τη Πηλα ἰογρέαγα παπὰς νει! ΠΠΉ1]16 εἰξ,. 
Ωυδ ΘΠ (ΟἸ]ΠἸσες τρί πμξι αι νοςὰτ Ῥίαυῖυς 1 Βαροδιάθ., Οἰἴοεῦο ἀρυά 
ῬΙΙαπλ 1,..7. ς..2.., ϑεήξοα ἢπ Ἐρί ποία 95. 51. Ἐναρτίυς Ῥοπτὶ οἰσράη- 
ΤῈ [ογίδοῦκσε οοίογθην οὐπναξίογοηι , τεῖτα. Ῥα]Π]δάϊο ο. 86. : φυοά αυδπηνὶς 
ἄς τγασο ἀϊέξασι (1), δπε πη Ἐοηιαπυπι ετίαπη ρατὶ τατίοπε δ εγιναυὶ 

Ῥο- 

(1) ΔΑ αὐἴου νῖτᾳ 5. ΝΝἱσοϊαἱὶ δευάϊτα Ριοοι. ἐν ταῖς χερσὶ κοπιῶν, αὶ δέλτες ἄριστα συρμεογρα- 
Φον) ἐἰ ἡσέτις ἄλλος. Ὅδ᾽ (σαϊδοῆϊϊ ας νοςς συρβῥιεογράφειν εἰς οὗξετν δῖ») ἴοπρο Πἰτεγάγα τ ἀ - 
ὅξα, δὰ Πιτεγῖβ ποῖα] 8 (οτγί θεῖς ; (ἀηρίας ἴῃ ΟἹοΙΙ. πις . {νατίηϊτ. ιν, Ρετίρέογτεςγ σημειθγει- 
Φων εππεπάδτ, αὐ {τ ποεῖ μεγΐδετγε : ἐξὸ νετὸ οἰθάο συρμεογβάφων ἀεῆρηστίε ᾿πιγίσατος 1105 
εὐαπάϊογοπι ΠΠΓοτϑγα πὴ συγ γαΓα ΠῚ πεχβ7γ 4005 ἰδ Οτάς5 Σλὶρίομματῖίδος Ταχυγραφοι υἵατο 
Ράῦδαης, ΡΙοτίπαπι»γ 41] ἅππὸ ΟΠ ΠΕΙ 270. ΟΣ) ἴῃ {ογῖδεπάϊς (15. ορετθυ5 ταχυγραφον ἕαϊ(- 
ἴΞ-.) ἃς ρτοίϊηάς ᾿ἰτεγὶβ. σιτγίϊσίθ., 8ς ἴμτεῦ [ 1πηρ]1οἰτ|5 ὅς σοηηεχὶς υἱαΠ)7 ἄοοεῖ Ῥογρῆγτὶα 9) 
4ἱ ἴη 1119 ἐξηπεαάϊθας ἀείςτι δε αϊς. 7) 4085 ροίϊεα «ἀτάϊτ.) καλλιψραφα νἱος μηδέ 8. “ἕαϊτν 
δὶς δαϊπὶ ἢἰϊς Ἰοφαΐτυγ ἰπ ῬΙοτίεὶ νῖτα. φυϑῖη. Ρεῖγωβ. Ῥεγη4. μα ρτιαηϊής Β]οτίηὶ Εάὶ- 
τοπὶ 4πη. ΜΌΧΧΟ,, Βαῇίεςξ : ἔγοχφε δὲ ὅτε εἰς κάλλος ατοτυπέυδυος τὸ γράμματα» 
ὌΥ ΓΕ ἘΥΞΗΜΩΞ ΤΑΙ͂Ξ ΞΣΥΛΛΑΒΑΝ ΔΙΑΙΡΩ͂Ν, ὄτε τὴς ὀρϑογραφίας φροντίζων, 
δι᾽ λλοὶ μόνον τὸ ν»Ἐὐ ἐχοίυδυος: 14 εὲ 7. {τγι θεῦατ νεῖο πεέάιθ οἰορθηῖζεν Πἰτετὰ8 ἀερίησεηθ», Ν Ε- 
ΟΕ ΟΡΑΒΆΕ 5ΥΒΓΑΒΑ5 ΙΣΤΙΝΟΝΈΝΘ,., πεφὰς υ118πὶὸ οτιποξγαρηϊα ταιϊοπεῖῃ 
Ἰμδῦεηβ 9 (εἀ (ο]1 (εηςἱ σομίιϊςης .. (διὰ «υϊοπιὶ νερὰ ἰεσυπίυῦ 85: ἴ,. 4. ς. 26. ρ, 197. 
ΤΟ ΙΝ. ΒΙδΙΙοιμεος Οτάος Ἑαδδτγιςὶ!, αἱ ςταάετῃ Ῥίοεπὶ νῖτα ἔϊογατῃ Ἂχουία εἰ, Ευίεδία8 
Ἡιοτ. σοῖο, Πὰν νας ᾿ς, 23. ἀϊςῖς Οὐἴξεοι δάζα!ς «Ἰυίφιιϑπν (ερεεπι ΤσΠΥ γαρίιοβ )γ 4αΐ 
αϊζξαπεῖς νοτθα Ἐχοϊροεητ ( ὑπάε αἰςεθδητυγ ὅς ἐκεσρίογος δρυὰ 5, Αὐρυϊπίηπηπι Ἐρ, τς. 
ὅς αὐσσηυγράφοι, γ ὃς ἐξυγράφοι ἀρὰ δοσίαῖεαν Η οι. Εροϊεί, 1.11. τ, 2.5..31...} ὃς τοτί ἐφὴν 
ΔἸθτάτιοβ.γ 4ιἱ ἐ858 πἴτιὰς ροίξεα αείογίδετεπε σὰπὶ ΡῸ 6} 118 1π εἰς βαητίὶ (οτίρτυγα εἐχογοιταεὶβ : 
Ἰκχυγράφοι τε αὐτῷ πλείας ἡ ἑπτὰ τὸν αϑαϑμεν παρῖσαν ιἀδαγορέυοντι χρόνοις τεϊαγιέ- 
γοι: ολλήλες εἰκκείβοντει" βιβλίο γράφοι τε (4αὶ ἀϊςείδόπτοτγ ὅς γραχεμκιτεῖςγ) γραφεῖς γ οἶπϑ- 
σαφεῖς ) ἐκ ὕτ]ος, ὅρμῳ αὶ κύραις ἐπὲ τὸ καλλιγράφειν ἐσκη δόσις. διἰάουνα5. ΑΡΟΙΠ᾿η8- 
τἰβ τ Ν. Ερ. ωῷ, ““ ΒΙΡΙΠΟβο πὶ νείϊγα πη... . . Ρτγόδᾶνι.. ἰδγαπι .., ἱρίε ἀεροτιας Ἦδς- 
Ρτατους ἢ 9 (οτίργα πν νε]οοίτατε (ὩΠῚΠηἃ 5» ΤΉ πίτοτα ) ὅς ἃ ποδὶς τγεϊεέξυπι, 8. τε  αέξα- 
τυῖϊ.͵. ἴλείοτε ὡς σοϊαπιεπ Ῥγορμετζγατγιιην,, ἰἰσες ἤγ6 δοίσητε ἀεουτίμπι 9. ἴὰ8 τάηεπ συγ πιᾶσ 
πυφιε ἀε {πρεγνδοιΐθ (εητεπεῖῖς γα ἀσγατ ΠῚ 5) ΠΕ {διροῦ ἢ 0 σοηττα ἰθβεηῖε 7) 4υἱ Ῥτστῃϊ- 
ἴετας ΟρογΔΠΊ [8π|.. 7γ)γ ὉΟηογ ΟἹ. 1 απιιβτῖ απ) Χ γήϊυτη Ρ. 231, δὲ ἔξ. 1η4 νίχχο μὲν ἰκᾳ ᾿ε ΕΗΤ 
ΟΥεεα.γ ὅς ποῖαπὶ) {) εἴ τη Ρ. Σττ. Ν' ἐτἰο πὶ 8 ΟΠ1Πἰςᾳ Ορετὶς τὸ κριτικωτ τε Βοπιεϊοῖ!,, σποὰ 
ἱπίςειρταπι εἰ 7) 22 γηγίροπενῖε ἰχἰήμε ἀξὶ ργείεπάμ: Εἤρεῖες 3ουις ἀ Απρίεεεντε,, οη Ἐεριάνᾷηες 
{πν ἴεὲ ἀϊεοιιτς ἀε ἰκα Πἰδεγεὸ 4ε ρεηψεν ὰὶ «ἡνιξεοτάβηι 1738. Σ ἴῃ ἄυρ αυϊᾷεαι {το ποηβυ δα 
Αὰ Οτί τἰσεῖὶ 7 ἐαπιφὰς ρΙχίοτεῖαι (ας ΓΆτη 7 ρειτἰποπτία ἰςφυ ΓΟ 



ΤᾺ ΤΘΑΙ ΨΊ ΕΓ [2 ΒῚ Δ ἐω7' 
Ῥοϊείε. ἘὸΡ οδαγαξγοτὶς σεπεῖς ἐογίργαπι 1 {8 ἐχ πῖπιο αἱ Ἰσα α Ιεσοιη, το" 
ἔεγεηζε δαεζοη ]ο ἴῃ (α!ρυϊα ἢ. 41... 12:30} Π|[Ππητ]ς ΠΟΥ Ὶς Ὁ σηριβέπο. 
ἰθοο., τ πε ομἱ" ἀο(ονίδονο, ΠσΟΥἐξ ς 75 

( εἰεδεγγιπιυιη. ΠΠυ4 Οαμάεητία ἘΡΙΓΑΡΗΙαΠι, ἀπὸ ΟΕΥ ΠῚ, 338, το: 
{0 ὃς Ῥοϊειηῖο (Ομ ῖι5. ἐχαγαίατη., αὐοά ᾿ἀπταυ Π]ηλῖτι. πὰς ἴσας 
Ἱηποΐαθγας νεῖογυῃ. Ἐ ΟΙΠΔΠΟΤΌΠΙ, ουτῆνα {εε! ρευῦα" Τρεδϊπγεπ τ, ἃ ΟἹ. 
Ἐταηοϊίοο. Βίαποι! πὶ ΠΌῚ τὐηἴωπι. ρα πιὺς ῬΌΒΠ1Ο Πυγὶς ἔδεοῖς ἀηηο 17ος, 
ΟἹ. ΜαθΙΠοηΐ5. ἀθὲ ε. ὈΙΡΙομηβεῖοα.. ἰπ. ϑυρρΙειηδηῖο ρὲ ττά..  Ροΐϊεα 
ΔΏΠΟ 1716. ἰζέγιπι τεργαίξηταν!τ (]. ΡῬΕΠΙΡΡας Βαομαγτυοτὶ Ρ. 16, ἐγὰ- 
αἰ ΠΠγηα ργα βιϊοη]β.. αὐδηι ργαροίωϊς ἔὰο Πἰρτο Ἰηἰογίρῖο, Οβενυστίοηὶ 
Ἰόργα αἰσμηλ. ξραἠηηΊ 1 41 ὉαΠ]ὶ. ἀρεηοδὶ αἰἐ᾿ πσοῖγο .. Ἰάετα ῥγα πηι ΠΠπγὰς 
ϑεπδίου, Ροίζαιδιι τ, }]α5. Ῥτοτα τ Τη(οτγιρτίοηςς, ἱπ φαΐδας ουτῆνα ἀρρᾶ- 
Τότ πιο χία {ΠΕΡ 70. Παῖς 1δ16. Τρ] πρὶν Ρ.23: [. φιροίίο, ΠΟΥ ΊομῚ ὅοη 
β ΧΩ οὐδ η6}" ἐδηερο σμοογα, ἰῃ ομὶ Ν ογυΐθαηο (οὐ πε θη16 (οἱ μος - 
πὸ αἩΙ6ο Τοησο. συθύδηο δἰὲ ΘΟΥΟΥΣ (ΟΝ ΟΙ 410 (05 τΗ2 [οὐδ 41 οὐγ- 
Μὰ α ρηαβανο 11 οαγαίτογο ρον. ἴα τἄβίοπε αἰτγο οἶτθ. ἐἰοιτα ἀἰοἰἰα πιαρρίο- 
γδ τοϊοοϊτα ὁ᾽ [ροάπεςτα: “ἰοἰϊα. γιαηποι ; δ᾽ σοὶ οὐδ΄ [οΠπον Ὧ ἰδἤοΥδ ἤθη 
ἐάη]ο αοζεγαιὶ ᾿ς. [ογχαι} 14. 1 ΤΥ. γηθάο, “αἱ! μ(9 {π||ὸ (κα ἰογο {{| φογ}1-- 
το, πειαηπάαυπηο εἰ᾿ 6{{9 νπο[τοίαηο᾽ χιαίο ο ἰοιτονα., αἀποῤθ᾽ {ογ[6 ῥὲν τα- 
δὐεζζα 4] τανγίανο ἰς᾿ ἤρηνο.. δὶς ταῦτας. ἔοσπηαβ. τα πυίςζυ ας. ουγῇνας πιᾶ- 
Ἰαίου ἸπηἸχῖας Οδίεγν 15. 1η. ΤΩ Οτ] ρ ΟΠ Ιδς5. ἀπτΙ  15 1π Αἢὰ. πιϊπο- 
τὶ ὃς Οταςοϊα ςο]] εξ 15. 4. (]. ΟΠαπάϊετο ΟΧοη 1774... ὔυἴ5. ΕΧΕΙΏΡΙ στα- 
εἶα, 8. ταϊπυίςυϊαπι ουτῆναπι ρ..6 5: ἢν 5 5... ὅς ἢ. 56.;, ὃς η...57..}. ό4.; 
δὲ ἢ. όος: ρΡ..6γ-:.. ὅς ρὲ ὁτο ΑΡΡδηαΙοΙς. ἢ... 4... δζ᾽ 9“... αυσιη δ πη απ 1η 
Τηίογιριοηδα5 Μεῖδηε. ὃς (ἰδῖαηε ἀρυΐ: (μα ἑο τ πα ΠΑ 2 2 ἐπ σὴς Σ Ὁ 78. ὃς 
37... ἃ ὅρυὰ (ΟΙ. ῬΕΙΠΟΙΡοπΙ Ἢ ΥΓΘΠ2ΖΆ - Ρ.. 72... πιο ΠΟΥ ἸΟΩ1 41 
Ῥαίονηῖθ.. . ἸθΙάεπὶ ἀρὰ (Ἰ,. (απάϊεγυπι Ρ. 64. π. 57. ν]άεδ15 φυληπάδῃη 
ξουτπαπη «ἢ -ἕ, ηαὰ δή ΤΠ Ὁ] τη ουτῇ νη ργοχίτηθ ἀςοδάϊτ, αἵ ὅς ἴοτ- 
χῆδπὶ παϊπυΐς] πὶ σαυγῆναπι αὖ μι Ρ.. 28: π,,69.,. ὃς Ῥ. φι. ΑΡΡεμπηϊοὶς πὶ 
4.0 δὲ Ρ: 81... π..136.9.10 αυαήδπι. [που ρεῖθηο., αὐ. Μάροο Αὐτεῖῖο 
Αἰτοηῖηο σοπίξογάζα εἰς. ὅζ 1ῃ μα: ἘΓΩΡΕ τ ἔοι σῷ λ δή τη ϊποίουϊδῖη 
ῬΓΟΧΙΠΙ6 δοοξάθης ὅζο, Ηΐπς- Ππηρα ατε εἰ Οτγώςοτυμα 1, αὐτὶ πατυσι θὲ 11- 
τογαγυτη, τοι! υἱᾳε ἀά60᾽ ΤΑΙ ἀπι]α  ὐ]ὼ ἀὀςὰς, ΒεπεέτοΠ πηι 5. 116 δὲ ἐτὰ- 
αἰ ΠΠπππιὺς ῬΧΊΠΟΕρΡ5 6 Τ᾽ ΟΥΓο υΖΖα 1 ΔυγθῸ {χο [1 ῖο 9 οὐ τἰταϊας. 1,6 ΄ 
εὐηείοο Π{εγ τ ἰοη ἀἱ ῬΑίονητο ὑασθο δ ὁ Ἰρίδοαὶο,, Ῥαϊούνα. 1762. ἴο!. (1) 

414: δ᾽ χὺ αὐ 
-- -- .-»......-ἡ. τὦὦὉ..2....-ὖΠὖΠἐἔὋΠ’Ὸττ΄“΄ὦοΠΠρ. τ᾿ ᾿.... » 

(1.} Ρεαιεδπι ΠΊηλὺς ᾿1116΄- ῬΙῃςερς ργδτενεδ εὐ! ἀὐτ πνοὐτα δἰϊα- ἐρτθρία Ορενα 7 αὐοτυπὶ 
ΟΥ̓ΛΌΤΟ ΠΥ. 7γ ΦυΟΠΙΑ ΠῚ ΠΟ [δι15. ΡΟ. γεγο Το εχ τα. 516 }}} ἀπε ποῖα {μπτ} ἢἰἶς ρροπειγὰς (ἂς 
τάϊορυῦν, Ας Ρτίπιο  φυΐ ἀεπ)": 
1. ΓιΠετιαζίοης (ορια ὑπ δίβιια ἀϊ πηλίπιό ; ἰζονετῖα η61}16΄ τονίπο  ἀε 1} δηζίςα Οἰτιὰ ἀὶ 

ΑἸεία 1π δ᾽ 14. 1π| Ῥ αϊεγηο 740. ῥγέ,ο “Ῥἑεῖτγο" 1" ἐπεϊσεση . η΄ Φη αν). 
11. ΟΠετγναζίοηϊ. οὐ τς -Ορτα τ ὧὰ ἰρτο Πα ρτσ 1 Οδιβηῖα 9611 δῆπο 1747. ᾿εἰροίξε 1 
η΄ Ἰείτεῖα ἀὰ μὴ Ῥαίξσοις ᾿Αὐςδάς «ἡ υ" Αςοφάεηΐσ Εἰταίςο, 1π Ἀοηα, 1749. πόδα. 
διαιρεντα ἀεἰ ευπαϑὸ, 6. ΣΑΧΑΥη}. 15 4πανεο; 

111. διοτία ἀϊ ΑἸἹεία, διτισᾶ (Οἱττὰ 41 5101] .ὦ το]: ἑὰρροτιοί ἄς" {ιοΐ; "δρτῖολ Μοπυπιθητὶ 15" 
ῬΖΙεΥο. χα 7.53 Ρτε 0 ΤΊ" 70 Βεπείσερπα. ἢ φάηγίο. 

1ΨΝ. 1ἰεχτέτα, ἴῃ ζοΣ ἢ. ἀεῖ: τῖνοπο: Ἰς, τονήπε. ἀε ἢ αηθοα ΟἹ τᾶ ἀϊ δολυαιὸ ἴῃ δίς]: τὐρα 
2Χ 6} οὶ. Ζ: ΠΡ. τ: πῶ ἀεἸ Ορετα : ΜιεμϑΥ  ΊΡοΓ. [οὐν τε 4114 ϑιοτίαυϊεττεγαγα αἱ 516 1188: ς 

“Ῥαδευτῆο τ 716. μιν Τ ρεγο ἘΝ ἀρεῖ 
Μο Ἱμετιετα; ἱπτοιἱ 1ἰ. ἀϊέοη ας 21 Ἰεσίταπο (τά 8] 4το. 41. 5... ( αἴοίδ ). ἧς}; Αὐοιοβαινη ΟἿΣ 



.48 Τὸ ΤπλῚ ΤΊ ἘΠΙΛΒΙῚ ΑἹ 
αὐ Ιηἰοτιρτοβεπὶ ΓΝΤΙΠ, ρ,. 296. ὃς 297. ἴο Ιοφυϊέυῦ τ Νοη ἢ αἰῖγο εἰ 
χε[ενούδο εἰα ποίαγο {μ||4 Ῥαϊδαργαζᾳ εἰ 614. [6 ποῦ Μὲ γεπάίοῇε ἄορπα ἀξ 
ημαίορα ραγείοοίαγο τὴ οίοπο ἐἰαἱ υϑάθγία {ογίξεα σου τηα τποξοοίσησα ἀἐ ἰδὲς 
ἐθγὸ σαρίταὶἐ 6 ΠΟΥΥΘΏΣΙ., οὗο. υοἱραγηοηῖε αἰϊοίαηιο φεαλμίσοίο ὁ πο μογὰ. ΝΝοΣ 
{ερλύγὶ [ου(6 βύσηα ἰᾳ. νὰ ῥβγοροψκίοηςγ [6 «ἴσο ο[78Γ φμοίέο. πο αἰ}: φμοὶ ρμϑ 

᾿ εἶ ΖγῸΡ- 

ἃ 

Ῥαΐεγηιο. Νςεοϊὸ ἀφ᾽ Τεἀςείοαι,, ἀξίτο σοαιαπεπιοπίε 1 Αδαῖς Ῥαϊεταγίτάπο : ἐπίογρα. πεὶ. δ5- 
ἱμηῖε βο70 ἀτ ες αἸενιαγῖει ας ἔς. 49. : ὦ : δδὴ 

ΜΙ. Νοῖα ἀε᾽ (ατάϊηα!! αἱ 5. (Β εία ἀϊ ᾿Ναζίοπε δίς ἴαπα.) εἰροῖα ἴα ἀπὲ είτε: ἐπι εγα, 
4 πεὶ Κ]. 11. ἀὲ ἀεέέε Δεπιουΐο ὦ Σ᾿ ξι3. ἷ 

Ψ|Ι}1:. Πὸ δητίοῃς Ποτ Ζίοπίὶ αἱ Ρα]εγπηο, γασζοῖτε γ δ' ἰρίεξαῖς.. Ὑαϊέγπιο ττός. ῥὲγ Ἔλεετο ἐπε 
εἰυερης.. ἴπ δοσ]ο. ἡ ἢ 

ΨΙΠΠ. ΕἸορίο ἀϊ Ετγ. Τουϊαϊαίο Βά4ΖΕ]]1ο. ἀς1} Οτάϊΐης.- ς᾽ Ρτεάίς τοῦ! 7). Οἰεαά πο ἀἱ δείαςεδ: 
ἴῃ 516 1}14 1.763. 1π. δ ορ]ο ποαπέε. Ϊ ΑΣΌ τνν ΓᾺΡ ᾿ Ἔ 

ἿΧ. Εἰορίο αἱ Μαῖϊδηο Ν' δ υδγπεια, ΝΟΌΙ16 ῬΑΙεγπυϊᾶπο τγ63. 1Π 705 119 τοάπέε. - 
Χ. Εἰορίο ἀεὶ Ρ. Ὁ. Απάγοα. Οἴτιπο (Βίετ,. Βερ. Τεατῖπό ΝΝΌΒΙς. ΜόΠΙπείς υ763.,  Εὺ 

σ]10. οΐϊάπεε.- ᾿ εἰ ὶ 
ΧΙ. [ἀξ ἀϊ υὰπ Ὑρίοτο,, εἷς σοπίεηρζα απ ρσεπογαῖς ΒΚ Δοςοίτα ἠἀ6]|1ς Αὐτὰ ἀϊ δις 1114... 

Ιηἴέγεα πεῖ ΤΟ]. ῬΠῚ. 4εἰ πα Ἀ φεεοῖδαᾳ : Οφαίςοϊ! ἀΐ᾿ Αὐεοτὶ διε]! δῦ. 13 Ῥσέκηιο τ784.. 
εν Ῥίενγο. Βεπείυερηα. [πα οἰΐαύυθ. ἥ 

ΧΙΠ1, ΝΝοιίζία ἀε! 1 οτὶρὶπε γ) ἐοη ἀαζίοπε,, «ἃ {{Πἰταῖο ἀέϊ]Π4 (οπιραρηΐα ἀε1} Βίφηςιὶ ἀς]14 
Οἰϊεὰ ἀϊ Ῥαΐεεπιο.. Ῥγολἐπιέηις. αἰ Ορετα , ἐπε ροτίᾷ 1 τἰτοῖο : (ἀαρίτοι! ἀε᾽ Ὑεροϊ τας πεῖ: 
ἀ6114 (οτμηραραία ἐς] Οτοςεῆ!ο ἀετια ἀς᾽ Βιίδηςὶ ἀς}14 (Ἰττὰ ἀὶ Ῥαϊεγπιο., 125. Ῥαίετηπιο 
τγόδ. ρὲγ Ῥίειτο βεπεΐυερηα. 1π φαγί. ᾿ 

ΧΠἼΠΠ. δι. [α΄ Ρορυϊσια αν 7 ὅς ᾽δίαπι, Ἀερυηι συοάας, ὅς ΤΥταπογαηη: ΝΥ απ παῖ γ 48: 
Ῥαποτιοά Ἄς σχτᾶπῦ 1π. ρτορτίο Α υξξουῖς Οἰπμεῖῖο,.. Ῥαηουπιὶ α767. ἐπ’ Οἤρῖμα: Βεβείοερηα,, {π: 
οὐέανο. ἃ “ 

ΧΤΥ͂. 5ἰςῖ!Σ γ, ἅς οδ]δσοποίαια ΓΔΙαΙάγασα νεῖται [πίςτῖρισπαα πονᾷ ςοἰ εἴο Ργσϊέρος 
πιεηἶβ). ὅς: ΠΟΙΪ8. ΠΠΠυ Πγατὰ.. Ῥαπονπιὶ ἐνομάεθαε ΘΑ] ΘΗ: αι δεπείσεσηα,, «πη. 1γὅ96. 
1) δορίῖο τεαῖε. 

Ἀτοεράασπι Ῥτοϊόροπιεπα. 
1: Ὅς Οτκαεῖς δ᾽ ςυ]ογααν  Ἰαεξεῖς ΗΠ οτίςα Ὁ Πεῖο". 
1. ὴὲε τας διευίογαπι. Ραϊσορταρἢϊα-. ᾿ ἣ 
ΣΤῚς γα λα  γἢ τ πεχὶθι5 ἴῃ δίς !5 Μοπυπηεητίς ἱπίρεξεῖθ.), οδίτεν ἀς εογυπὶ υἷα) ὅς 

νετυ ίξαιε.: 
ΙΝ. Ὡς νετοίαπν δἰςυίούαηι Εροςῃὶς ΟΒτοποιοείς!ς.)γ: ἀέαφυς ἐοτγαπι “ἀππὶ γ΄ ὅς, πιεηίϊ τς 

τδιΐοης - 
ἈΝ ΑἸΑ δ1ε 1114. ποτ πιαεῖσα ἀϊ ἘΠΙρΡρο Ῥάγυζα ρΡυΡὈ] στα ἀ8 5: θετιο Ανετεδιηρίο ᾽ 

( οτιεζιοπὶ, εὐ Αξριμηῖς.. 1η7ετῖε κε] ΚΘ]. ΧΙ, ἀεὶ Ἐξατιο!εα:. Οραίςοι! ἀϊ Αἰατοῦΐ 51}. 1]}12- " 
Ὡϊ. 1η Ῥαίενηιο 1770. Τὲν Ὦ. αείαηο δήανί!α Βεμείυοσπα. ἴπ οἴἴανο. 

ἌΝ}. ϑεεοηάά Αρρίυητα ἀϊ Μεάαδρίτε 4114 5:1. 1114 Γἔ ιυ π θτῖςα [μα ἀδεία΄. 1πτλ πεῖ Το]. 
ΧΙ]. ἀνε ἀφείς Ἀπεοοροῖεαι. [π ῬαϊετηΟ 1771. ῬΕΥ ἀδείο 4 Βεπήυεσηα,. ἷἴτν οἴτᾶνο,, 

ἈΝ. Τειζα Αρρίαητα ἀἱ Μεάςς!1ε 4114 δίς] 14 Ν απιὶ(Ὠατῖςα (ἀἀ ἀεῖῖα,. {π|γξᾳ πεῖ ζ]. ΧΙΠς 
αἱ ἀξ Καροοίεα. 1π' Ῥαεγηῖο τ775. Ρὲγ ἀδείο ἀὲ Βὲδεϊθεσηα. ἴῃ οἴτᾶνο.. ἢ 

ΧΨΉΓ. ἸΝοιζία ουῖς α, ἐς 114 ἴοπάαξίοης, εἰ Ρτοριεῖο ἐ61}} ΑἸ Βετρο σεπεῖαε εἰς’ Ρονετὶ ἀξ 
Ῥδίειμηο.. Ῥγεϊηηίηατς αἱ] Ορετα: Οαρίτοι! ας τεροϊδαιεητὶ ἄς] αἰθεγξο ξεπεγαῖε ἀξ Ρο- 
ΥΕΥΙ εγέτο πὲ] (ἐἰἰτὰ εἰ Ῥαΐεγαιο. Ῥαϊεγηηδ τ272. ρὲτ ἀέ!ο ἀϊ δεηείσοσηα. μὰ [10 

ΧΙΧ, ὐυάτία Αρρίυπια 418 5:ς 1114 ΙΝ υπαιπγατῖσα ἀϊ ΕἸ ΡρΡοΟ Ῥάτυτᾳ., ρυδο!οατα ἀᾶ δίβε- 
Ὀετίο Ανετοαπηρίο.. Ζημέγεα ποὶ 7]. ΧΙΡ, ἀεὶ ς᾽ Κασοοίεα: Ορυΐοοῖ! αὐ Αὐτοτὶ δ ΟΠ 4 ὯΥ Ὁ 
1π ΔΙΟΤΡΊΟ 1773. ρεγ ἄενο Ὁ. Θαεέσπο ἤὲαγὶς βεπεϊθεσπα.. ἔῃ οἴϊαγο- 

ἈΧ, Δυίΐμτα Αρρίμητα ἀϊ Μεάφεί!ε 411 51.114 Ν ατη! πλᾶῖῖσα Γιά ἀεττα,. ]η γε πεὶ Τὸ]. ΧΡΣ 
4ε γι άεε Ορη ε)]} ἀὲ «Ἀκεονὶ διε απὲ'. 1πῬαϊετμιο. 1774. ρὲγ. ἀδεο δ Βεπείοεσπα. ἴῃ 
οἴτανο. 

ΧΧΙ, Μειηοιῖς ἀε]]ε. Ζεςοῆς ἀϊ δίο αν. ες ἀεῖε ΜΌπειε ἴπ ες ἴπ νη) τεπηρὶ σοπίδῖς, 1πε 
τες πεὶ Κο]. ΧΡῚ. ἀε᾿ “κά ἀεεεὶ ρα εο!! ἀὲ υππεοτὶ δλεϊδαπὶν 16 Ῥαϊενπιο τ 7795. ΤΟΥ «πῆτε 
Βαρερὶ, ἴπ οἴζανο. : 

ΧΙ. διε Πα Ῥορυϊοτγαπι, ἧς ὕτθίαπιγ Ἀεσαπ “4πδ 46.) ὃς Τ γγδηποτυτη Ν' εἴα το Ν υπιηϊὶ 9 
ΘΒΓΔΟΕ ΠΟΥ ΠῚ Εροςίγὰπὶ δητοσέάσητες.. Ῥαπονηιὶ 1780. ε γέρα ΤΎΡΟΥ κ᾽ οπείηα .. 15 ζ[ο]15.} 
εὐατία τοακῆηα γ αὐτὴ ΟΝ Π]. τάδ }18. πυτητθοσϑ' Γαρτᾷ ε τα πεῖ 8.. ᾿ 

Τος ορι8 πῆς ργ2]8 ἐχεῖσοῖ.. Η αἷς διτεπὶ Ῥτγίπεὶρίὶ ν. 4υοὰ νεποτηοητοῦ ραιάθηϊι5, ν τᾷ 
ηὔης ἃ ίμο Ἀτξον υἐ ὅς ΟἹ. Ῥτποῖρὶ ἃ Βισατίγ. νῖτο ἰτοῦ ρᾶυσον δε ι αἰ Π|πιῸ. 7). 85. θοπ- 
ταῖν ΙΓ Ὸ πὰ ΔΠῚΔΠ1Ϊ ΠΙΠ.Ο 7 πη μη 8. ̓) απ όξ τα 7. εἰξ. ὡς γεῖςτγα 510 ἀοημηεητϑ, ὑπάΐαυς 
ΞφΊΠραῖῦ. τοΐίτηας ἃς ΠΠΠμῆτος., : 



ΙΑ ἘΣ ΕἸΒΊΑ: τὰ δ 
ΤΡΌΡΡο μοοδὶ τηοπμμοητ εἰ} φπεϊοῤἠηδ, εὖθ ἀἰαηπο λα οορηΐίομο «ἰΪ͵ ε[ζενῈ 
γηοΐ!ο φηλίσο χμο[ο πλοῖο “1 [ὩΥΤΌογο, ῬῸΡ τοῖο τορο {|| ἢ οπῖα ΩΣ ν« 
ἢ ἰφεμογαι., πο αΌθΥθ οἱΐ απτλοδὶ μίαίο γραὶ 1 σαΥΑΙ ΘΟ σΟΥΥΘηΐ 6. 6 εὸ ηα- 
24 [006 χιορία αἰἠβέγοηζα π᾿ Ἰρ μη [οὐἹπεὶ εἰ [δε ηο, ὁ [ογ[Σ οἰέαῦο {εοοίο. 
41 ποίγα γράμ ζίοπθ ἴα μα. 11 οοἰοῦγο Τιροπθ «Πα πτῖο (Αἰἰπιλὰν ἐτῆοη. 1ῃ 
Απτίᾳαΐτας. Ετγυΐςαγ, ΕΑρττιθητα Ρ-. όο. ) Κι πὸ α᾽ ρὶὴς [ον ργορισηατονὶ 
αἱ χωρία [δ :θη 51... πὸ υἱρουὸ ἰδ ορίπίομ αἱ απ! αἰγὶ 7. ὁ ραγεοοίαγηηθη- 
26 41 Εγηηαηηο ἴὔροηθ. ποηῖδ ΡΉΥ Ἡγορβο ποιό πο 4 Ἐερωδόίϊοα αἰοἰ 6 ἰοεέεγδ 
ΣοΥ ἰᾳ {μα ἐγμάϊηα ορογα ἀθ ργίπια {τυ θεηα] οτὶρὶπθ. 

ΤῸ [ον σίομὶ ρογὸ ρο[ον ογηνθηῖο υἱηυθθμῖο ἤσημο [οἱοί!ο ἐκ Ρε᾽ Κι Πεῇε 
οσηΐ εἰ βοῶ) οὐ ῥα {αείο σοποίζογο, , οὐδ σηοῦο πο τεηρὶ ρμίὰ απεὶοῤὲ 
{ονίυσυα ὁ οοἰ θ ἰοἐογὸ οαρήτα! ο Πέαπο ἠναγατοίθ. 6 οοἰἰθ σογγοηελ 4π- 
ΚΟΥ͂ οἶα ποὶ ἐἰθ119 νεϊμα[ςοἷἱς ᾿ς. . Οὐὲὴ πὸ τορίἱα οϑαίογο μη ο[ομρίο, μον ἰᾳ 
ἐϊηρώα Τιατίηα, [6πτὰ μαγίανο αἰθαὶ! αἰτγῖ, (τὲ ρόστο οἱ Π|ογΊχίομθ σοἰ δ [61-- 
ἐθγδ' σου υὸ βογτα! ποία γοἰαζίομο «οἰ τοἰμηῖο [7]. «ὁ]6 ἸΝοῖτι (Οογιίδπα,,, 
ῥυῤῥῥίοαία ἐαἰ Ῥγοροίξο Οονὶ πεὶ Τοηῖο Γ111. ἀοἰἰα ῥγύηα ἴλοοα ἀοἰ]ε ϑγτα- 
δοίας {πττεγασι αἰΐα ραρ.46. ). ῥαέα ο[αηείηατο ἰᾳ Π{ογϊχίομε ἀὲ Οαιοίθη- 
κία., ποία χμαὶς (Γ [Ὡρπα 1, (Οομοίαίο ἐϊ τε. ὁ ἐϊ Ῥοίονηῖο, πἹομμητοηῖο ον 
εοοίο ἡμαγίθ, ὁ ἰέρρα φμείϊο, οὖς [Ὁ αἱ ο7α ἰα[οἱὸ {γἱπο ἡ, Βιιοπανγοιὲ 
(ΟΠγονυστίοα! [οργὰ ἐ τοῖν αηροδὲ ποῖα Ργέίαξ, Ροιό. )}; Ποζονῖε μὸν ἰᾳ 
δίηρμᾳ ΘΟ οοά ν. "μα Ἐ]ΟΟΥΘαΥΉΘ εἰς ἐαηίο ἰμηβὲ σἱλ ὀ[6}}7 ν βοϊγὰ σου Π-- 
φόγηθ ορίμησμο ἰα ρίξαν γἠγούσία πϑοἰἑ [ταὶ εἰ Ββηα ηο ἢ αηπο. 1743. 
ρωῤῥίίοα!α ἀαρίϊ υἠοοααοναίοἱ Ἐγοοϊάηο 1 ( ΕΪεέμγο. απο αἱ Εγοοίαμο Τ᾽. 11. 
9.34.) δ Πᾶς σεἰ εΡεΥγ  ηὰ Ιῃξοτγιρτίοπο, αυδηυ 1 ἔπεα γοργ: θη τα τη5.. 
ἢς ἸΙοααΐταγ Ιάοτη (]. Ῥσίηςερς δ᾽: ἐν» ποῖα Ρ. 272. Μο"1ο ραγεήσοίαγο Ροΐ 1): 
4με[ο ΕΠ, Ρεγοῤὸ. 4 Ἰποοπιγααδης αηπεϊοῤίτῶ, ὃ 11 ὠεν(ο ΟΥδοο γὐι δ 0 
ποἰ πη 1743. περὶ! {ταὶ ἀἱ Ἀρΐπα ΠΩ Ναροἱ!, ΠΣ, 9 αἱ μη σητίοα 
ῬγΟΙΘ 005 ἰδέξογθ πογὸ 6 γ0{{6 ἦπ- οαγσείονο τεἰημζοίο. ὡς ὃν σοφὸν βόλευμα 
σὸς πολλαὶς χεῖρας γικᾶ.. Ἐπὶ πο }0 ρηδῥΙ᾽ίοαιο αἰ δὴ, Οφπμοηοο ῬΥαΓ πεῖ 
1.11. Ρ..34. εἰς Ῥέξεμνθ. αηειοὺς εἰϊ Εγοοίαπο .. Ἐκ ημ αἸξοίππας Ρογάοέϊαια 
Ἠυ)υίος υε1}1ΠΠ|π|8Ρ Γπ|ΟτΙ ρα οἢ5. Ἐχρο ει οποῖη ἀεδετὶ ΟἹ. ῬτατΠο αἱ 69 
στέριο δς τεοοπαϊταᾳ ἐγιάϊτοπα Ρ]εη ἔπιο. ἠδ. Νά Αρία. |δτὸ ἱηποκαΐοι 

Ἐχ ἢ δὐζει πιο] ομαγαξζεγα συτῆνο., ααθῃὶ νετεγιδυς. κο- 
ΤΏΔΏΪ5. 7γ. υῖ δὲ Οτἴάοὶς που. ἔμ Πἔι ἐξηγοπίϊγαν: πὰς, ἀξῆυχεγαης 1] 
«πατὰξξεγες., αιος. (].. Μ4ΡΠ]οη.. 8.10... τ. Τρ... ΧΙ. ἀδ Αὐτὸ Ὀ]ρίο- 
χηαῖίςα; ὃς ϊηπς Ο]. ΑΡδας. αοὐεξιάας ἴῃ. (γοηϊςο ΘΟ οτεννοθηῇ ΤΟΠΊ.- 
Τ. Ρ. τό. νορδηῖ (οτὨΙοος 9. Τϑησοβαγάϊοοθ.. ἘΤαΠοορα οο5., δα Με- 
ΤΌΝ ΏρΙσΟ5. (αγΟΠΠο5... Απρίο- φαχοηΐοος γ. Τ᾽ ο]ετᾶπος., ϑιεοο- σοτῃϊοος 
ἄχος. πϑο ποῦ ὅς νατίδγαπι. ἢΠγαπι αδ΄ πάδοΐπηο ἔροιο ἐου! ρι οπαπη ρε- 
Ὡδγα... αυλγατη Τρεοϊπηϊηα οὐ] Γἰβοπαίις. ΔΜ ΓΙ] π΄. ΝΜΙοπαοῆας 5. ἴ- 
ἀλιγὶοὶ., ὃς ἀἐ6 φιίθαθ νίἀ6 (ὑδηρίαπι., νος 86 ΟΡ ΡΈΗΥΖ 5. δατατα. ΠΟΙΉΪΠῶ 
τἔςεηεηῖεπι ροίξ Βεγήαγάαυμι ῬΕΖΙΌΠγ,. ΦῈ] Ρ. 3.5. Ργωβτίοη. 1..1,.. Α- 
πεοράοζογ.. δὰ οὐ ς (οάϊςε υἱδα!εἰςᾶπο 5 ΟἿΣ τἰτυ 5... Ῥγούα σοΉ 1472: 
{ευϊρεμνανιν εἰἠυον[ζαντῦ ΜΗ4. Ἡταη ΘΧαΥ ΔΙ αΥ 0. «. ΟΥΠΠ 65. 111 οΠαγδέϊογεϑ 5. 
Ῥείπιο αἰρεξζα ἀλη η1}}165.),. αὐ μαυτῃ. εὐπιήοίπηθ. ουγῆναπι νεΐογυπι. ΒΕ Ὁ -- 

Ὧ.-- 



ἐν Τχ ΤᾺ Ἐὶ ἘΠΊΑΒΊΤΑΊ. 
ὩΠΔΠΟΥΌΠΝ. ). Εἰ αὐ {ἀππη}. ἐοηΐεμη τονοοδηῆὶ ἴμηϊ., ὃζ ναγίας ῥτο νὰ- 
αἰϊ5 ὃς. ΤΕΡΊΟΠΪΡις5. 7) ὅς ἔφου 5... ὅς, ΠΡτγΑγΙοσυσι. τηδηδὰ5 ᾿πάπογυηξ ἔοτ- 
τῆς. αὐυρηηαἀπηοάυμη. Πποήϊεῦπος οἤαγαξἝεγεβ. ΑΥαθῖςΟς 5, Θυγίαςος, ὅς Β 8ὺ- 
ΒίηΙσος. οὐγῆνος.» 4] δ πηδ]οτεπι ΓΟΥἸ θδ ΠΩΣ (8ο 1} Πτατεπι,, ὅς. εἰ εγιξαΐοπι, 
Ροίξοα ὙΘΡΟΥΓ {αηῖ΄. ἀὈΟΓΩΠΊΩΙΘ ΓΙ ἃ. νεζεγίθυς ΠΙΟΣΙ5 (1) Οὐβοῖϊς,. 
Τεουπάϊ 40 ἘΠταΠρἤεΙ ἰδ. τογτ ἀδηϊαβ δ ἩεῦγαΙς 5. τα. ἀθγίνδει ἴαης.. 
ὩΣ 240 ποίας. οὐτγῆν], ναγίας. ν]ἀθπλὰς ἹπΠάπΕγα. ἔογπιδδ:. Αὐάθιοος αυϊ- 
ἄεπι, ῥοῦς Οεθπτα!}, ψεὶ Οος!ήθηῖα!!, ἤνε Μαρτοδίταμα, ΒΔΌΡΙμΪοοΚ (2). 

νεῖ; 

(τ) [ἵτετας, (υῆςαβ.., (ἰς ἀϊξεας. Α Οὐ.) υἱϑὲ [τᾶςῖ 7 γε] Ομαϊάαα. δα Εὐρἢγάτεηι,, υὐἱ 
πἰτια ἤ]πὶς Ρἰ τα. αητ.» τεβπαηπτα ΟἸἤτηδπς, ΟΠ ΑΙ 1 τευτϊο 5 Οὐἱ ξί πεῖη {πᾶ ππ Τορεῖετε ἃ Μ᾿ 
γῶΥ ἤἸΐο Μοττᾶ. εχ Απρὰγ ἰγάσα υὐῦε οτἰπβάο, 4υἱγ ραυςὶβ 4ηἴε Μυἢατηπιεά ἐπε ἀπηϊ8. ἱπ. 
ΑΥὐδδίδτ).) ἴοττε, πηεγοδτυτα σδυ{{8.7. ρτοίς τ 8... 1δ᾽ ρμὈ]ιοανῖτ: (ςτιρτατγαηη 8: νεγη βου Ἴδη, 9 
4μᾳ (παι ἀδῖς8.7γ νεὶ νεῖὰς δυγίαςα ἰαἷτ 7 6 404. ροίξεας. ἱπηπηυτατὶ8. ρα. 8] πὶ ἤρυτθ; (υῆςς 
1114.) νετετὶ διείαος ἢ ϑὺ ἀ' εὈ Πτη 1115... Ργορπϑῖα: [αἶτ, ὅς. ἴπ ἀπτίασα ΕΗ ππετίαῖυ αχ' οτῖρτα- 
τὰ ἰοευτη ἴσος Π1τ.7. ςρτερίε ἀφο] γάτ: ἐτὰ αἴτὶ ΠῚ πη 15. ὅς. Ορτὶ πτρὲ. ἴρθὶ αν ηἷ5 [ ἀοοθὰ5. Οεογρίωβ " 
ΑΑ ἀϊεν , ἵπὶ ἀρέν! ΠΙλ8. (4 Φεμονλρελοηθ Οοάϊεη τ 44 οὐ 914 415. Ομ β οὐ 1. 5. ράτεες Οοταπὶ ἐχρίδεπ- 
2118}. 15) διδιοθεια Ἀορία Ἡκ{ηίοηβ,,) ΑἸτοῦα ἀππ, 1780. π΄ 4, ὁχουία 5. ὅκ ἰπ 404 Θιηπηΐαπα 
Θοςυγαιὶ ΠΙ πυὰ πὶ ἤὲς ποῃ ὅς, ρετῖς δ) ΠΠτλ απε ἐς ἀϊτ ΑἸρμδθεῖαπι ( ὰβευπὶν οσυτῶ γοῖετ; ΒΎΤΙΘΓΟ 
ἜΠτεδηρμεΙο, ἃ ὁ ἥμκχὶῖ» ΓοπΙραγδίιπι. )δυρὰ νεῖο δἷι ἰάς αὶ Ὁ].  ἀϊετ, ἢΠος (οάϊεΐθυ9 Ου-ς - 
ἢ ςἰ8. Ἢ αἰηϊςηΠδι5. [ὰ 4. δητί ααΐτι5. Δ ἀ ζω { ραπέξα αἰ βοτίτίςα ) ὅς νοσδ]ϊὰ 5, εδάειυ ἀταῖς 48 
Ἄϊτετα5.) ἀερί τ... ὧδ 4υΐ 5. 714π|ὶ φυλάδπι) ςορπονεγαζ, ΓΤ Πλ118. 1116 ᾿ομᾶπος» Ηδητίους Η οἷς 
τἰρρετως ἰὼ. {Πείδοτο. Ρἢ"]ο]ορῖςο. Εἀάϊτ, 11]. ΤΊΣ ατΙ τό96. Ρ. 26ς. ἃς Ρ. 46τ. ᾳφυσᾷυθ Τὰ ΓΟ 
ἀιτάπηοηῖο. αἰ] πέτα 'π 4}1}}5 (οάϊεῖθυβ. Ουῆςί5. οδίεινανειατ. ΟΠαγάϊπ, ζύγαρε ἐπ Ῥεῖίε 
Ἔν 11. Ρ. 1τ68.. Εἀ, Αποοίοάαιη! τ735. ἰτηπηο ὅκ᾽ ἴῃ. ἰΠᾳ4 εἴην Η δἰπιεηῆθυς σά: τερετιτῖ - 
πη ΑἼἸοπὶς ΠΡΆΥΔΙΩ 7. σετεγδίαιις ποῖδ5 ΟΥΙΠΟΡΥρ σας 57. 8. (00 01Π|0τ] 5 (Οἵαπιπιδτῖοιβ. ἐπνγθῆς " 
τῶ8.» σε οράϊά 57. ὅς, βάν" ας γ, εδο. 4υἱάεπι: νας ψεῖςονῦ ) πό ραπέξα 1114 γοσαὶ  ά-. ᾿πίοτι Π το Γα 8 Ὁ 
Δ,ῖο σοϊοτθ . [(]Π1σὲτ γυῦτο,» γε] ἤανο2 ἀερί δια, 4υα ἴῃ (υΠεῖς 1115 (ἰοταηΐ (δ άϊςο! δὰ». 
ὨΪΡΕΥΓΙΙΠΟ ΔΙΓΑΠΙΘΠΙΟ ἐχᾶγα 187 πίτεηῖ 7, συῦαυθ ρίς (]. Α ἀἄ]εν ροξβ ᾿ἴπεδθ. ἀϊδετίτις 45. (ςτί ρτὰ 
Δα}Πε σοπῆϊειυς Ρ. 31. συ Πὴγ ᾿πφυΐὶς 101ἀ.. Τχρῖ8. 1 πεᾶ5 1145 σοητεξἐηῖγ, Οσυ] (6 ΟΡΕτίΔηΣ 
«ἀαᾷς, ᾿π δητῖαυ; ΠΠ}}15. ΟἸ πἴ απὶ [πίοτιρεοπι δας Ουῆς!ς ἀοεῆξε ἀρποίςις ρ. 3215 ποπ' αὖ ἐἀ- 
κἰειη ἔσγι θα πῆϑπ. 9 [εἀ 4 Ιοηξε. ροίξευϊογι τὐτὰ ἀεΠηἢ ΠῚ δἀ͵εδα ἐυειϊητ., εὐπῃ 1114. ἱπναὶ υἱξ 
τε]ρὶο 7 πα 4} 18 ὨςοΤετα . χε ρ᾽αγὶ ( Ὀτδηΐ, ᾳυοέ [υ͵5. ἀεπίταταπι εἴτε νος]! 5 ριξε 15.» 
4υοταπι ἀεἴοέζ 8. πλᾶσυ 3: ἀτη δ᾽ βυἶτᾶτῖ 5. 7. ἃς ρτοϊπες: πηι] το ΠῚ ὀγογοπὶ σευ! εἰς. ροτέγδ ὁ - 
δῖς 1π πη} }15. Θπτία 1 ΠΠην 15 (ὁ ἀϊςιδυς ΟΥαοῖς ἱπιεγραπέ οπεβ,, δοσέητας 7, Γρί ττ97.τὸ ὅλον : 
τάν" ὑποδιχσολάνν, 4]184ε {Π|βπ8 οτἰ τς » Ἰσηρε τεςεητίοτὶ τῆδηις. ἱπρρ] εἶα. ΟΡ δγναπιαβ . Η!ς 
δυΐειη ποῦ αἰ ΠΙΠΙ] Δ 0 ἢ γπνὶ ΠῚ πιὰ (1. Α ὔἀ]ενῖ αἀὐραπεητα, 9». (οἰ θεν ἐπὶ ἀἀπιοηο ες, ροῆ- 
41, ΑΠεηγάπυην. ἴπ. ΒΙΒΠοτἤες 4... ΟΥεηταῖν Τὶ ΠΠΠ Ραίτ. ΠΡ. 388,.,ὄ ἴῃ αρείφυβ 5. .γ,Όγα πὶ 
Ἰςτιρτατὰ ΕἸζγαηρἢεἾ4.) εχ συ (υιῆςδ' ηδῖᾶ εἴτ » νοσαϊϊυπι. ἀεἰςξξι πη ρὲτ Ρυπέϊυ 4... ἴνε ᾿νῖγα» . 
ἤνε ἴαρτα Πἴτογα5 ἀρροῆτα νυ (ὰρρ᾽εταην ἔα! ; «υεπτα ἀπϊσά πὶ ἢπ Πα, ΒΙΒ]οτμεοὰ Η «ἴηῖεπ- 
τὶ9 (οἀϊειθυ5 ( ἢςῖ8» Ραπόξυπε γαδγαπεν; ρτα ΠἸτογαπὶ ροῇταπι; ἱπάϊέας νοζ!επὶ Δ. ἄς 105. 
τυπι Ζ 2. τεῆθτ; τηΐγα τεταπὶ ἐστίριαπι, γοςδ]6 πὶ Ιν τεςεπτίογωπι ΑΚ ἐγγε 7. 8. 15. πηράϊᾶ 11- 

ἔφα. νϑολίειη 6), νεὶ 2) 4)5214.5 ἀπὰς (ἐ4ι]. γἱἀδᾶτωτ., «ὑπὶἀεπὶ ᾧ «υὶ. ( ἀῇεᾶταπτ: ᾿ἐτεΓΆγα πη 
Ἀξαταβ ἐχ ἀπιϊαυ 8 δ γυίαςῖ5. πιατατβ οὐδ, ἐς ἱρίαβ νοσαϊϊ πὶ ποῖδϑ ; 4’ 5. γ18ς 15 αἴ πες 
ἃς ΒΕΥΠΊΔΩΙΣ ἀρράτεηι , ἐκ εοδεηι ΕΠ τδηρῆς]ο Γαηγρῇ Π8 (οτὶ θέπἀϊ σεπεγε. 1 άεια ἰδιά. οίετς " 
γαῖ Ρ. 31τ..ὄ ἕἥἦ 8πητ|4υ δὴ ἐστί ρταγαπι ΟΠ Δ ΠῚ Ρετγεηετα ἀρεῖ. ρυπόϊξᾳ 1114 τΤυῦδγα ,), οὐπὶ ἴῃ ᾿ 
τεζεπτίοις ΑὙαῖσα νος α]ε85 πὸπ ρα ηξει5..) [εἀ [πεῖς ποιαῖα ἤπτ. πά4ς, τ᾽ αἴξ ρ.. 34: γν πἰ{ 
3}} ἃ “εἴῆεοίευνγ, Η ἐδταῖς οἹ την τ 6: γος α]ες... Ασδδιεὶς ἐς Ξγτίαοῖδ᾽ δητ φαΐ πη ρ με δες, {πηϊ- 
1:5. ἢοσ ταπιεῆ πη ᾶρη8πὶ {αὐ} τὰ ἀϊηθ τη νετὶ ςοπίξαυϊειγ 5), νοςσαἸϊυτΣ ποῖά. Ὁ ἴα ἴτο Οπληῖυο 
Ἡδθα ς (ςτιρτυγάᾶτι. Ηεσγαῖσααι.. Οὐ Πὲς ΟἿ- Α ἀϊετὶ: ΤΥ ΠΕττατίοπθ οπιπῖπο ςοπίεν (ΟἹ. 
δεδυϊζεηί. ἴθ ΟἸανὶ Γ᾿ αἰ εξ ογαηι Γὰδ]: 6:4. (ΟΟταπιπιατίο Αταδίοα Ετρεηῖ Γὐφάτηι, Βατάνοτ. 
1.733. ὅς ετὰ ἀϊτ᾽ Πτηγάτὰ (1. Εωρυν ), νίτὶ ἴῃ Ὁπγηὶ: {ΠἸτογάγαμ όπεῖς: ἀ κε τ ]» Ὁ ἐΠετταιίοπεῖα 
ἐς Ηερταίσᾳ αἰϊϑγυπις ας. ἃΓΠπία τα ΠΠπρυδτγαπι: Ο τέθρτ ἴα πὶ Ρυπέις νοςσδι δα. Ρ. 237: ὅς [644- 
Τοχὴΐ 36. Αὔον. Αςρήδπν. [πίοτὶρτίοη. ἴῃ 404 τοῦτα ποῖατα ἀἰβηῖ ΠΠπλα τε ρου εϑ ν' 
{2) Ουτῆνα ἈΡο᾽ ποῖα δογίριυγα ργορτὶς γοσδτοτῦ ΠΡ ΓΛ ̓4 εβ, ρᾶτνα(οτὶρτα- 

18... ἥνς Μαγζχεξγ αυοά γη Ατδῖςα ὅς δΥΓΙάΓα ἰδ 8.) ΘΠ) 67 γ, ἘΝ ΕΓ (7. γ ῬΥΘΕΥ ἃ δ 0 713." 

ξπιῆςαι,, αυἴα πετὴρε ἢἷς ςΠαταΐέξετ οἱ οπείου ἄς τηίηυ5 ἀαδλάτγαιαδ: οἰ απ άπ 1116 ἀπ 4 α ον 9 
ἀρ. Βιδιϊα. εχοτδητυς.. Ηδῦθπι Ὦ αρθληϊ ὅς ἕαυπὶ άέμ]ες 7. 1ά.:66}. (οἰροηία τ.) ἐστιρεμναι 

᾿ Ἄρα 



ΕΑ τ ΒΕῚ τ Ρ Ί Αι ἀξὶ 
νεο, φύοις (4}11ςα, Οετγπιδηΐςα, [τ]1ςὰ, ΗΠ ρδηϊοα, ἴσα Οὐἰθητζα!!, ὰξ 
“γοσαηῖ.. ᾿{[εἱογὴ.. ἴνε Η]οτοίο  γγαϊταηα πιᾶπὰ ἜΧαγατὶ {ἀηξ : αιο04 ὅς ἴῃ 
᾿ποίεσὶς. δεϊατη ἴτα αἰὰ νϑΠ]τ ΠΠΓΟΓΙ 5... ὧς ΘΟ] 5. Ρα.}10 Ρεγίριοδοιου [08] - 
τὸ Αηρίϊσαῖιι., τ] 1 σαπὶ. ΗΠ ΠΠραηΐοαπὶ ὅζο. -ἀρηοίοαϊς ἀδχιθγα ΠῚ. 

Ἡδς “νεῖε οβίεγναι “ΟἹ. απ ἀπς “ἐἰορ ἐ τζοπὶ (τ ωἥνορανο 
Ὑαγνὴπὶ (αποπὶίςις.. ἢ {04 ὈΙΠεγταϊοης Ἰηΐογιρῖα,, ΠΕ σριοη αη!θηο (ΡΥ 
“ἢ ραο ἐἰοἰ}} ΠΠονία ἀο᾽ Ποηροῤαγάϊ 41 ῬΙοίο Τ)ίασοηο,, Ρ. 407. Τ΄ ΙΧ. ΝΝπκο- 
τὧα εαοοοί!α αἰ Θρω[ςοἱἱ δ οἰοηε οὶ ὁ ἙΠοἱοσίοὶ ἦν Ἰγεποχία τ76τ. ““ δοίρίοηο 
ἹΜαβεὶ ( πὸ} πη θοΐρηθ Πἰὗγο ἠοἰἰα Τεγοηα Π γαίας Ρ. 113. } τραῖέα ἰᾳ 
γα: Ογ14 (θ᾽ σαν ἸοΥ πη. 1.6 σοηγεγηα 1, ἤίεηα ἐφ ἐπὶ ρἱὰ Ἱπάίοαιο πο 
ΠΠονία Ογΐποα Τρ] ονηαεῖσα πυεμηῖα 8 ἱποὸ {ἢ απηο 1727. (2). οὖο 1| σο- 
1100. Τιοηροδαγαίοο, δα[οηΐοο, Ἐγαησος αἰ ΐσο.,. 6 [6 αἰΠγ} ποριὶ οἱἱ σεν δι - 
γ0η0 οἱ᾽ ἡηβρηΐ Ῥαάνγ Οἱουάπηὶ ἸΜ]αὐϊσίϊοηο. Ἰδαηοίς Ῥαρούγοοῤίο, οὐ α«ἰ- 
ΟΣ ον. «ἬΘΗ ἃ [6 πο 1| σοτῇνο ἃῃτῖοο. δύσονο 1] τη πΠ10 σαγαίιογο οὗ ὁ 
Νορμιαπὶ ρἃὰ οὐὗογο πο τηθηο «6 ΟΥοοΙ. ἝῈ ἰο αἰ ογθητο ὁ πὸ [9π0 ατοὶ- 
ἐομΐαὶἑ.,., σομῖθ αἰΪ σγαμαίθ ὁ ρίςοοίο, αἱ ῥργο!ο ὁ [οε:1|6. 0 οοημοπο ἐπ αἰ- 
σηπ6 μοοδθ ἰοἰλογο (οἱ αηηθη1θ.) ὁ πᾳ χραίορο ἐγαίῖο, τορι ἀυυΐθης [ΡΥ πεί-- 

εἰὁ ἰυον6 νεαηῖ; ταϊοῥὸ τηαροίον {4 ἰᾳ πυαγίοιὰγ οὗό (ἢ Ἴγουα [γ6[{0 φογγονε 
γα ἰο (ογἱπο ἀα᾽ ποτὶ νηοήογηΐ ἹΝοῖα)., 4 ημοίίᾳ οὗε Μὲ -οὔεγυα ποί ες 
ΟαΥ6 δα! τ 16. ΟΟΣ 141: ποθ . Ομαηΐο αοοσγο παια [0}{6 ἐπ ῥμἱὴ ἀοιεὶ 
Τοάοίοδὲ «ὁ ΕὙαηΟΟ φμοθα {αἰ {4 ορίπίοπε “616 ἰεοίτονο Οοιίορο, ὁ 1 οπρο- 
δαγάϊοδο) ὶ ρεὸ ἀγρηΐγο εἰα οἱὸ οὐδ πη [γί αἱ Βαγοπθ ἀϊ Βοϊπούμνρ 1 

εφεἰούγο, ΟἿο» Ἐνίάογίοο Ογομουΐϊο ( (ουίπιογο. Ἔ ρηξ, 1,εἰδηῖτ. Τ. 11. Ἔρ. 
205. ὃζ 207.) τούαπάο 1. οἰτνθ ἢ ἀμογ Ἰὼ ἀοἱ ἤονασηο ΟΥΐεῖοο Οἰσμάίο δ αἰ- 
ἡπηαΠο ποία ἰοίονα πάν πεσια αἱ δαγαύυΐϊο. .-. (3) 4“ νησηΐονς οδό ἰο 
απογὸ αἰ ἐαη]0 6 ξὲ “ΟΠΊΜΗΘ ΟΥ̓ΤΟΥΘ [σογηόγαία ἰᾳ ορηδῥίϊοα Ἅ6]|9 ἰφεέογε, 

φἰο- 

ϑεπὰς) συοὰ αὖ Αταδίδυς [τηρίυτῃ 5 Γ8γ 08 ΟσσυΓΪ τ, ἃς παχιὰ. ἃς [ἰτεγὶβ ἴητοῦ (ες ἱπυρ᾽1- 
"φατ15.) ὅς ςοπίυ (15 ἤοτίοῖ.. Οὐγπῖα αυτεπὶ 1114 [τ δεπϊ οποία 4 νεῖετὶ Ηευδταῖὶςο ἀετινατῖα 
ὅς ἀειοτῖᾳ ἔμπης. δὶς ἀρὰ Ταυτϊοᾶς ΑΥφρὶςβ {{πτειὶ8γ 4α! 9 «(υἰπαας αἀάϊάδεγαπτ,, υτεῦῖς8), 
ἡπητηᾶπε αὐ δητα πὶ αἰοτεράηῖ τρίς 1114 ς«Πάγαίζεγα) ξεῆετα νοσαῖα ποίᾳφρὲ.,), αἰϊυυκη 5» ταϊὲς 
( υπάς Ἑ ἀυϊ πίοι αν νηαίες ) ἀγα) ψαϊας γ, 7 4ξιερῖγ ὅς γε απὶ γ ἃὉ ὡπῸ ἐοάεξιη4ας ἔοπτε 4 6- 
ἀυέξξᾳ, δὶς ἀρὰ ἢος (υ41105.) 4 ὀσιανάεγ ἰΖ εὐπίὲος ᾿᾿ 1εα] 496 ἐς. ὅς 1114 ἰοτεπῆς οὐμηι αν 
ἀπο 1]1π|8.. 

(1) ΕΟ] 4γιΠ|πιὰ5. 116 Ο ἀποηΐσυβ ξεποῖε 7) Ἔγυ ἀϊτἰϑὴθ 7, 86 ΡΥ ίοτι τα ἱπτίιηᾶ τοταπλὶ ὦ π|6- 
ἀπ ανὶ δΒιϊοτίαπαν ροτγτϊπεπεῖαπ) ρετγιτἶ8.7) ὅς πιοάςεϊ 4 σοπίρίσικ.),, υπ4 συ ΟἹ, Ηϊεγοηγιηο 
ΤΙ ΟΥςἢϊ γ) ςεἸϊεδεγγιπο 111ὁ [τΑ11ὼ Τα ηγΐπε) ἀςετεχίτγ) ποίγαπν, 4084 Ποάτα αττῃ τ) ἘΠ τε αν» 
ὙΤαιν 1 ΠΠ} ἀεςίπιο 4ᾶτιο ἰφουΐο ἃ συοάαπι Ῥᾶζε ἄς Ἑαδιάμπο ἱηνέπιαπι ἔα {Π{πὴ: ἃς. 400 Οπλπί- 
πὸ νἱἀεηδυῦ) δυτεθη 110 . ΤΊτθοίς ἢ ορὰ8) 400 πεπο 1ἰτογάγ ΠῚ ΔΠΊ8Π 5. οἄτεῖς ροί- 
ἢτ.) διογία 4εἶϊα Σενενατήτα Πα ΐαηας Το Κι 1. τι 47. 4. Ρ.. γ6. Θ' πιφη. ἘΔ. Μαυτιίη, 1775: 

(2) δε υπτ νεῦρα (]. Μαῖει ρ. 113. Ζβογία Φέριοιησεῖοα,, ἂς ΜΑΒΙΠΠοπίο, Ἰοααεπτειβ ς 
ΜΝΕΙ αὐεν εοηξεγηαία 14. Ὁδεορὶα αοῖσ αν ἐγεάεηχα, φηχὶ φηρίϊαέοπε 1 ἱηραπὴδγ «οἱ Ἀ|7 τ εἴν- 
“΄. ρίπεγὶ ἐ᾿ ΑητοΡὶ εαγαξευὶ 1 αἰϊηϊ γ εἰσὸ Ἀοιηϑπο) οιϊσο, Τιοπροῦθατάο,; δα! ουΐςο ἐ 
Ἐτδηςορ ΔΙ το). ἰσ ποη Ρο[) «οἩ οτιηάγηι! αἰϊα {μα ἀοειγίηαγ Ὡεμῖτε {95 ρὲτ ἀϊποθτάν πεῖ ργο- 
Ποραϊτηεη!ο.)γ ἐσηο ποὸπ οἱ {| εατάϊέετε (ὐοτῖςο, ποη ᾿οηροθᾶτάο » ποη ϑαίοηϊςο, πο Ετᾶποῦ- 
ξΑ]Πςο» ε [νη ρὲν ἀϊηιοβν αν σἱ ἐρ] αταηλπ!6 7 ἐΡὲ ὶ ρτῖης]ρ) βεοπιείτῖοῖ ποῦ {άγαπ ρὶὴ εὖὶ- 
ἀεὶ. (οὶ ἐ 44 ἀϊΐγε ἀὶ ρίὰ αἰετῖ {Ὀπνϊ ἱππεῖ ἐρητηα σίπανγὶ πολι τοπὶ ἐττοτε ἀπ! . δίοϊεο 
τήϊευα εἱὸ αἰἰᾳ »ιαίουῖα ποβτᾳ (14 Τ1ρ]οηιαεῖς 4 }γ ὁ αἱ ζογιηαγε (πο σἱμαἰχίο ἀε᾽ ἀοεαπλεηεὶ» 
η)4 Ἴλ9170 Ἀδὰ υἱϊευα μὲν 4φμαηῖϑθ εὐη ταῖς ἰησυεβίναχίοπ ὶ ἐοηηειε. Βασγάεαλ ΟἹ, Μαβο)μηι 
ςοηΐεγ. ὅς ἴπ (4111 Αὐτφυϊιατῖ δὰ 5. (εἰεόι]5 ρΡ.. 26. ἘρΙο]. ΓΝ, δὴ Ἐϊεγεταπι, 
(3) δεῖ!εςι 56] πιδίϊας. ἴπ ἀοξι!Πηπνα 1118 Πἰτετα, 40 41Πη τοιῖος. 74πν ἰδυ ἀανίηγ8) ἢς Παρεῖ : 

“δ τετὰ σαρίταϊος θοη (φῆλρεῦ ἴη αἰς πὶ πάρ εης τη 8)οτὶ5 νοι υὐξατ5.. ἸΝ 8 πὴ ὅς τ ΙΒογο8. εἢ τ αὐϊςς 
Γξ 5 



{52 ὌΛΤΙΔΑΥΤ ΕΥΤΥΡ νὰ: 

Εἰονὶα εἰἰα ὃ τμξα εἰόρ! Πταἰίαηὶ., ὁ φλα εμισναιοηῖο (οἱ δὲσ, Μαγοῦ. Μαΐ. 
ἘΞῚ|. «ἤγιεονηιο το ῥροὶ οοσὶ {πεῖα ἰοάθ 15 ἐξρετίοίμῶ ἀουον σεν δμγε α 4ίιε- 
ο ἡ μένε Οαυαίίογο, οὐδε αἱ πιοίτα ξουσα φοηηὐα!ὸ [οἰ Ἰσθηιθηῖο ἐπ ραγεοοβὶς 
{πὸ ορογὸ {᾿ μεσ ογγοήθας [Ἐη]6η 74.) 6 ἰα ΥΩ ῥγοροίε , ἀϊοῥίαγδ, 6 το 
ἽΠῸΪ} αΥρΟΡΊΘΉΣ: πὸ {ἐπ 1]}, ποη ἀουοησο.} τι ταοΐα ξροήαγο «οἱ ἡτονγίδο 4 
μι σου θη θη ἢ ογμα ἡ) ηῖο δόμαου Βηοηανυοῖῖ. 1| χμαίο ργθπα ἀϊ φμοεί- 
ἰο εὐὖφ (εμίογὸ αἱ ὠπα ταί ὉοΥΠ δ 7). ὁ πὶ {Ἐἰμααϑ]}} οἤογυστίοη! [6 α' 
ἔγαππ ΒΩ ἀε᾿ νΕΙΓῚ ΔΗΓΙΟΒΙ ρῥγοάοιῖε {πο “ἢ φηπὸ τγιό., ποιὸ ( Ῥταΐατ. Ρ. 
ΧΙ. αυοά πλαῖτο δηῖεα δος Μοπτιυοοηίαπι αὐἹάδτη Δηη. 1708.» 
Μ]ΑὈΠ]Π]ΟΩἰ απ νεῦο 8ΠΠ. 1700. ἔπργα ἀξδοϊαγανίμηις )., οδὸ οἱ απείοδὲ οὖ- 
ὅθγο 1 ἰογο ΤΟοτίνο τηοΐτο αἠθγθηῖῈ αἰ τολάο : οοἤοορῥὸ Δ Ἰγούσπο [{ονὶ- 
κίοηὶ [αἱ πὐρροῤ!θ., [ὈΥΠ16 ἰπ σαν ΈοΥ6 σαρΥΊοοΙο[0,. ἐπεγαίοίαίο,, ὁ [ΠΟΥΎΘΗ0 αὶ 
εἰ εὖθ γθοα (6:0) . Ιἄδτι 1014, Ρ. 412. Μία ποία ποιεϊσίᾳ ἐο᾽ ΜΠ: 
Οαρὶ!οίανὶ ἐ Ἱόγοπα οοη αἰγὶ Ορα[τοἱ! Ἐρο ε 1α{ἘἼο1 γἱρογεαῖα πο} ρρῥεη- 
εἰἶτο αἰ ' Π|οὐγἱᾳ Τεοίορίοα ἐἰσὲα {μονγὶ ᾿ σπῆπὸ 1742. ρ. ὅτι. ῥθπῃ γαϊίογητα 
21 {μὸ βῇοιηα “ΐ γἱάμεγο ορη! αηΠοο [ΟΥ 10 1 αεῖπο α΄ τγὸ ρϑμονὶ γ π1471{- 
[κοίο, νηϊμείοοίο., δ σονῇυο. 

ΝΝοη (οἰαπὶ ἁυΐοτι τη οπαγαέϊούοι. ταὶ ου αι. . δὐηηὰθ τυγ- 
ἤνυπι͵, νεῖεγες Ὠαδυστυης βοίηαηϊ, ἐξά εἴπ, αὐποά τηαρὶβ πηγαὶ ν]- 
ἀεδίτυῦ., πες {μ]ς ΟΑΥαΘΓυΣ ὩΟΙῚ5 ΠῸΠΊΘΓΑΙθὰ5. πα! πα !ὉὉ}15 ἂς οὐτῆν 5. 
ἃ αυιθὰς ποίϊγω, αυθ ΠΠΠἸΠΊΘΥΙΤΟ νΟσΔηΓΥ ΑΥαδὶοϑ 5) ἴα ἀεγιναῖα ἰμηῖ". 
Ὡς ΔΡ αἤτίαθο ουτῆνο οπαγαΐζζεγα πηϊπυίοϊο 116 ἀθβυχῖς, 41 [,ἀηρο- 
βατάϊους [Δ] {Ὁ ἀϊοιταγ.. ΑἸτὰς. δηϊπὶ ἢϊΟ Ἔχὶ πισπήας Ἔσγου, 4] ΠΠ]ΓΟΓΕΠῚ, 
ἹΠΊΟ ἔογε οὐπηϊυπη δηϊπιος Ἰηΐεάϊτ. ΝοΙγας της ας ΠῸΠΊΘΓαΪ6ς. ποΐδϑ. 
νυϊσο Οὐξγας ὡἥγαδίοας., ἃ Ῥογῆς ρυϊπιυτη., δα 40 {πάϊ5 δὴ Ατάροβ., ἃὉ 
1πὶ5 (4 Αἰίοῳ Μδυγοβθ. 40 Ὠϊίοςς ἀεξπιυηὶ δή Ἡ]ραπος τγαηἤπηρταῖε.. 
ΑΙ οὰπὶ ὑπϊνογία Ἑυτορα Θὰς ροίζεθα σομηπηη]σανεῦαηῖ, ΠῸΠ νυ]ρσὰ5 Ε- 
τυαίτοτυπι πιοάο. {δα ἀοέϊ τη] αυοαὰθ 864. πθης ἀΐειτι ἀυρὶτγαῖ! {αηξ, 
ἡπαυϊς ΝΝΙΟΟΪαΙ ἀ6 δήρίς πειογμ ο, τό... νἱάεπάις ὅς ο. 15. (οπίεη- 
ταμπς Ἰοδπηθς Ννατά, ἴῃ {]5 ΟΡΓΕγ ναι οηΡυ5 ΤρΡΕΓ δηλ υδπὶ ἐἰαίαηι. 
ηὐᾷ π᾿ ΡΕΠΕΙΓΑΪ ΓΙΟΠαΙηθηἢ αἴεγναῖογ, Ὑτγαηΐαέϊοη, ῬΗΙΟΙΟΡὮΪο. πη. 
1735..7γ. οληπες εταγάμς Ν᾽ οἵϊιυς ἠε Ναῖ. αγῖ. 1. 3. 0. 8. αὔῖ. ό.. Οτεϑα- 
νὰ ἀθ 510}}15. Αταδυτη δ Ῥεγίαγσιπη ΑἸγοποπι. Ρ. 2.50 Βενεγιρίυς ΑΥὙἹτ. 
(Ἀγδι Τὺς Τὸ σέ ος Ναας “ἐξ ΑἸρθῦγα κο. 3. Ρασί Θ ἐϑ ει ΘυνΣ ΡΑΥ,: 
ΤΠ. Ηἰς ορίπαῖυγ (Θά}105., ὃς ἀεϊποερς [τα] 05, πὰς ποῖας {π|{ἔ{Οθ εἠοέϊος ἃ 
(εγθεσῖο Μοπδομο. 4] δας ἴῃ Η!ΠΠΡρδηϊα δοσορογαῖ. (Ἰεγθεστὰβ δυζείη. 
41 εἰς Ατὐοεριίοορυς5 ἘδηΊθηΠ5 ΔΠη. 992... ᾿π6εη06 αὐ ἰλάνεππαῖεῖη 
Ἐτςοϊείϊαη. τγϑηῇ]τ, ὅς ταπάειῃ 5. Ρεισὶ {ξάεπὶ οσουραν!τ, 1ἢ αυὰ ροίξ 4υ8- 
τοῦ ἅΠη05 ποηάμμη ΔΡίΟΙτος ΠΊΟΓΓΕΠῚ ΟὈ 7). Ρίωγεθ Ποῖαθ ΠυΠΊΕΓΑΙ 65 

τη ]- 

γὲς ὃς νεῖε Βοσιδηὶ 7 τοτυηάϊοτε ἰογηᾶ Ἴρις, ρὲ [πᾶσα ργαίείεγα οι ἀρχαιότητα. 
δυμς ὅς Ππτετ 7 40ὺὰ νοσαηίογ οῃροθατάιοα γ,) 40 ΔΓα ΠῚ υἷα 5 ἕμις εἴτοα 1 υἱ] ἴδῃ) ἅν ὨΠῚ 

φυΐδας πλαϊτος. Πδτοβ νἱἀϊ ςοηίοινρτος, εοίφας ςπλοη ἀΑτ1Ππ|ο5.. 29 Π υ)υίος οἰ βαταίτοτὶ5. Γοα- 

βοθατάϊςϊ ραι]πλ ππεπιίηῖς δ δῆις., ὧὐ ἀξ τηοάο μι μγαγμ Ἢ Ὁ. ὅ99. ἅς, δὶς ἃ (]. ΑΡθὰϑ 
Οοάείτἀ55 ἀς Ἀε ἀϊρΙοπιαιίςα ροϊ Μαδι]οηιαῖη οὐ Ἰοᾶπης ᾿υάο!ο Ψ ναἰτῆεγο ἃς Ενε- 
ταγάο Βαιίηβὶο οριξιῃς ὩλογΓτ 5.7 Τα ρέμπὸ Πδτο {1 αεἰΠΠΠ σαὶ Ογουῖςι Ὁοτεν γἱοοβ5 ἰετῶ- 
Ρὲν ἐς [ἀδοροθδγαϊοῖς Ἰοφωΐζων 1ἰτοτῖϑ. 



ΤΑ ἘΠ ἘΠῚ ῬΑ. 5} 
τοϊπυίουϊας σοι ϊαυϊς ἴῃ ἴθο Τταδξατα (ΠἸδομλείγιοο, αἱ εχ νεζυ πε πιπο 
(οάϊτα 545 υυτσθ το, ὅς ἢ α1ὸ. (αρ. 85. 824 αυαίδαη Ὀρετὰς- 
εἰοηδς αὐ πηϊεῖῖοας σΟὨΠοϊεηθας ἀΡροῆτὶ πο ὨΌΠΔΟΓΙ 1... 2. 3. 4. δ: 
δὰ )ς 8. οἐ 

Ἧὸος νεῖο πυΐίετος Ασγαδίοος Τὐδηρίυς δηῖε κου. ΧΙΝ. Ἰρποῖος᾽ 
ἔα ῆξ ορὶπαρατυγ.. ἸΚΊγοΠοσυς,, 4], αἱ 1ρίε αϑῆγπιας ἴῃ ωὐγλεδηροίοσία., 
ως εἰε αὐα τες πΗΩΘΥΟΥΜΗΣ ΜῈ» ον 7), Ῥατῖ, 1... νει ἤπιος (Το Ϊςε5 ταπὶ 
Οτξοος, τυ [ματηηο5., «Αταδὶςοίημε σοπίμυϊεπάος ἀυχεγαζ,, 115. ἀἸουης,, 
Οἰΐαστι ὑπαυδαὶ ΠΑΡ 6. ποΐατγιηη δηΐε 430. 4ηΠ05 σοιηρεγῖτγε νεϊτρίυτς 
Ηουϊῆε ΠΡῸῚ πέρας. Τοίερῃυς δοαί,ρες. 1,. 3. Ἐρ. 223. 8ᾶ5 σεηΐες ποῖ 
ΡΥΐως ἴῃ Εύτορα νἱρυϊῆε, αὐᾶπὶ 8ππΠῸ πΆ}]6ῆπιο τγεςεητεῇπιο.. Τοδη- 
65: Οεγαγάις. Νοῆϊδυς ἀἐὲ Νίαῦ τ, ἴ,...2.. ζρ. ὃ. 7. νυ] ἐλγαπε 
υαἴαπι ταητυπιηοίο οορηε εἰγοα οἀϊπιϊάϊυπι σου ΧἼΙΠ,, 14 εἰς οἷτ- 
οἃ πη 1250. ΜΑΙ θηϊας ἠε δ᾿ ὨΙρ!οπγαζίοα Γ,..2. ο.. 28. υδὶ εἰς 
μἰΐτε Ἰοφυΐζαγ,, πιαχῖμης νΈΓΟ ἴῃ ὀαεὶς,, δάπηθπαῖ Ρεγγατο δὰ 11 ἸΏΟΥδ 
Ροῆιας ἔμ"Πἔῦς δηῖα τ4οο, “ἢ, ἡπαυΐς, νεϊπιὰς Ἔχοίρετα ΔΠ]Πᾳυ 04 ορυς 
Ατὐἰττηετοα: ἀξ, Θδοιησίγίς, Δλίατα “1η (ω]ς ἔαρτα δητιαυθπὶ εἰαεα Δ - 
ὩΜηΔαάνου ΠΟΙ θυ5,. ΠΕ] Π6 ΠῚ. ἀβηγμηαῖ Ὡοίϊγις αἱ (πὶ Πυ γα θὰ 5. Π0- 
τὶς δηἴε Τοδηπείη ἃ ϑδογο-δοῖίσο Ὧπη. 1296. δὲ. Μεχίηυπι ΡΙδηυάσπι, 
411 Ραυΐο ροΐξ νἱχὶῖ, ουμυίφυς. Ατϊταπιειῖοα (1) ἴθ (οαΐςα Δ αἴϊοαπο 
{ουνδίυγ; οξο Ἷ 

Ατ νεζὸ ἀοδι!ῆηηιυς. Αὐδῖονς δῃηοηγίπυς Οἱ Πεγιατιοηῖς ΝΙδι ποπλδτῖςο- 
ΟΥΟΙΟαΣ γ. ὃς ὨΙΠΊΪς Ραγυ ποίῳ. ἀα πυππεγαι πὶ ποταγυτῃ ταϊπυΐσυ α- 
Ττυπὶ ΟΥΡΙΠΕ Ρ. 21. ὃς ἔεαᾳᾳ. υἵαυδ δ Ρ. τιὸ. ΤΌμη. 48, Εσοοοία ἀἱ 
Ορπίρο! ἡ [οἱομτ γος ε  Ιοίορίοὶ,, π οπεσία » 1753. 40οΙη αϊααι εἴα 
ἄοςος (]. Ττοιηθε  } Ρ. 111. οὐὔγεο εἰἑ σοποίτονε ἰ οἱὰ ἐοἰ (οάϊοὶ., Ῥοϊξαυσπὰ 
Ὠφο᾿ ἀγα ἀἰτογατη 1.4] οἷα Ργοζα! τ... ΡΙυτΙΠ}15. σοπιργοθαῖ ἜΧΕΙ Ρ.15 τητηυ- 
ἴζυϊας πυπιεγοσγυπ ποῖᾶς , 405 ΑτΑΡΙοας5. ἱπΊΠΠἜΓΙ το νοοδίπυς, ἘΝΟΠΊΔη]5 
Ἰηποῖυἴε - ἃς ῥσϊπιο φαϊάεηι δαγυτη ἤρυγας 10 ΤΊτγοηϊς. ἧς ϑεήεοα Νόο- 
15. Ὡδ0 ΠΟἁ ὧς ἴῃ δητίαυΐϊς [π|ογὶρτὶ οηθὰ5 ἐϊα ΦΧ ΕΥΙ . οἵ ΠΟ 41- 
ἄξπι πυϊήεγος., 4 νεῦρα ᾿πτογάυπι ιὃς {γ]1α085.. ὅς ποημυπαυδη ροη- 
ἄετγα ὅς τηεηΐυγας , αὐ ἔδῃβ δὰ πυπιογος ἐρεέϊαης., τεργαίεητθης.. [ππῸ 

Το. ἡ ν ὃς νε- 

(:.} Επίται ἴῃ Οοφά. εκ. ὅς Οοἀά. Μαιείδηϊβ 303. ὅς 323,}γ ὃς {ς ἰπίογι ριᾶ εἰ, Μαξ μα 

μοναχε τὸ [Πλανήδι ᾧ φοφοράκ καΊ ᾿Ινδὲς, ἡ χεγν δῦ ἀεγάλη. 1π πᾶς ἀξ ραὶπιῖς. 871}}- 
σιοῖίςες τεφυ 18) ρα συγϑέσεως, περὶ ἀφαιρέσεως, ἢ75, ἐχϑολ'ς, “ΦὩΦΡῚ πολλατλασιάσιαῖς, 
ετταϑ παδείυτ, Ῥτίτηα ἢυ)υίςε νεῖδ ἀρροῃᾶγῃ. ἱπ 4πὰ Βοτυμηςε ΠῸΠ ΓΟΓΩ ΠῚ Γατο) ὅς υΓ8 
ττδάμπιυν : ὁ, τ ἐστρονοίμων Φιλοσοφώτεροιγ ἐπεὶ ὦ μὲν οἰριϑιμὸς ἔχει τὸ ἄπειρϑν τὰ 
δὲ ἀαισίρε γνῶσις ἐκ ἐστιν, ἐφεῖρον σχήματῷ τινα, καὶ μέϑοδεν δι᾿ χυτῶν, ὡς ἂν τὰ 

ἐν χρήτει «ριϑμῶν ἐυσυμοπτότενον κατανοῆτω τὴ σπριβέστερον, εἰσὶ δὲ πκ σχήματε 
τὐγέα μετα» ὃ ναὶ ἐισὴ ταῦτα' ( Ἡοτυπιςε παπηετοόταπ, ἤρυγάπι, ρτοὰϊ ἴῃ ἀυοθυς Ῥ᾽αβυϊδ 
(οάά. Μαιείδπὶβ Πάδεζγν ἀσεουγαάῖς γοργαίεπιαταπι γι ἀεδὶ5 ἴῃ Τερυ]8 πυΐς ᾿᾽ατεῖθα [υδ- 

Ἰεόϊα πυτι. 1Π.- ἃς ΠΙ.) 7ιϑέασι δὲ γολ ἕτερον πὶ σχῆμα, ὃ καλβσ'; Ἰζίφραν κκτ' 
Ἰνδες, σημάϊνον ἐδέν» υἡ 7. ἐννέκ οὐήμκτα χϑ κυτοὶ ᾿ἐνδικο ἐσῆιν " ἡ δὲ τχίφρα γρέφε- 
τοι ὕτως. ο. Ἐλδιϊείὰς ΒΙδ᾽οίῃες, τας. Τ. Χ. Ρ. 535. ὅς 36, ρεϊπηὰπη ἔα Πε ῬΊάπυ ἀεπὶ 
ε Ὅτάεις, 4υἱ Ζί[τἰ5 υἱὰ8 [πάϊςῖβ.) ἤνς Ατὰδιςῖδν 'π πυιηεγαπάο ἕωοτίτ, ποῖᾶῖ ροίξ Ῥάρερτο- 
ἐΠΐαπι ἱπ Τ ταέΐάτυ Ῥια πιϊπατὶ αὰ Τὶ. Αι. δαπέϊοταπι)! ἰν}4}1 μᾶρ. ΟΝΊῚΊ,. εχ Αὐάπ αι] Κ͵ιτ.. 
«ἤει! ΑΓ Ππηοϊοσίαν  οπλζ) ἀπηὺ Ἰόός.7γ οἀϊτ8) μάτι. 1. ς, υ]τ, ἄ ροίἑ διεερίδηυαι) ἰς Μονπςε 

δοιΐβ δὰ Ν ατῖα ϑᾶςιᾷ ρ. 797. ἰάεπι 1 ἀ, Ἑαῦγὶς, οὈήεγναι Ρ. 533. Μαχίπυυ πὶ ῬΙδπυάςξηη «ἢ 

᾿Αὐάτοηΐςο Ῥαϊχοίοσο ἰεηΐοις, δριά 4υεπὶ ργάτ!4 νοοῖ 7) 14 Μεπειοϑ Ὧηη, 1327, δ)]εβε- 

τυδὴ ἑυλς εὐ πὰ ἔξοης Οὐρμποίγορῇο , ὅς υἱχης δάῃως ἅπ:9 1}.5}. 



ἊΝ ΤΥ ΤῈ ΒΥ ΑΒ τΑς 
ὃς νείετες αἴἴογε Τηξογιρτοπος.,, ἰἱπ αυΐθιι9.,), ὩΣ ποῖος δυϊηδγαΐες. οὔτ. 
Ραία ἔμαγυΐῆο; ὑπάς σομοίμϊξς., δαταπλςθ᾽ Ποῖδγυπ ἐστ δρυὰ ΒΕ οὐπάπος 
Ρεγαπτίᾳασσπι ἔα... αὐ ἀρυ εος5 ρυϊπιαπιὶ νεσθα., -ροῖϊεα ἐγ} άδθας;, ἀδίη- 
ἐξ ροηάεγζα ὅς τηθηΐαγας., δὲ δίης πυπίεγος Πρηϊβςανεσιηῖ ; ὃς ἢς ἃ ΝΙαῖῆος 
ΣΠΔΙΙΟἷς 11 ΑΥΓπηοεΐσατη ἱπνεξϊ, ὃζ ἀεὶ ποερϑ᾽ ΔΡ 1ἰς ἐππιρῖα'., ὃς ἰλὰ 
αυοτἀϊαπᾶς {πρρυϊατίοπες τγαάἀυξία ; δἴαᾳυδ. δὰ ῥγὶνδϊοσαπι γαῖϊοπας 
τεγαηοίαῖο ., ἀθηΐϊαθα 40 οἵπηϊδυς γεσερῖς δὲ υἱυγραῖα ἔμογαηῖς.. Ναῖη, υἕ 
Σπαυ1 Ρ. 56., ““ἀἀπδ᾽ο φτγοςὺ! εἰς οπιαπος πηαχίτηπι ΠαΡυ δ. οσαπὶ- 
ΤΏΟΓΟΙΙΠῚ.. ΠΏ: Ῥτορεμποά πηι νεξε σαὶ ας γυυι Ἰοβεπ ἀγα ΙΒ τπαμὴ Ὁ 
υα τοξϊς ρβεγῆοὶ., ἂς τγαέϊαστὶ ἤΠηθ᾽ πιαχίπῖο {ἰρραταηπα! -αὐα! ΠΠοπ ρόξαϊ- 
ἔεης. ΙΔ παῆαὰθ τὰπὶ σαῖῖο (πάει 5. τὰῖη. ἐχρεγιεηῦια ἀεπηοηῇεαῖ 
Ουϊίηαμη 5: αυωίο, εἰἶξ. 4] ΠΟῚ ρεσίμαάεας, Μαιμεπηδῖῖοος ὁπηπεβ᾽, σο- 
Θηϊῖα ὩΌΠΊΕΓΔΙΌΠῚ ποῖαζυπι νἱ , αἴᾳυς ῥγφίϊδητίαι, πο ἴδ. (οοϊοταῖὶς 
οΟΙΉΠπιΟάΟ ΕΧΠ]Ρετ6. ποΐας δήθξο ἔβοϊϊος . δάθο  Ἰάοπεας δά Ἡυεπ θεῖ: πὰ- 
τογυπι ἹΠαἸσαπάυπῈ : οὑπὶ ΒΟπΊαΠο ξιθγῖητ ἡ Ὃς οδίεσναι Βυετίας )6- 
τῃποηΐεγαῖ. Ἐνδηρεὶ. ΡῬγοροί, 4. οαρ. 13. Ὥυηη! 9... 84" Ὀρῤξγαῖίοπες 
ΔΥΙΓΠΠΊΘΓΙ α5. Ἱηερία , ὃς οὐδᾶ. σαἸου ας, [Ἰσετ᾿ οχίρυὺς., δζαὺθ ἐχοΠἰς 
ῬΠΠΟΓαΠΥ ἴδοι ΑὐΠητετογάπι τῆ σεηία  ῬΡΥ Ρ τί πηος ἄϊες τοῦς 
φυεγθεθ τ. ξ ; ρ΄ Οὐ ΟΠ τΘΊΞΗ Φ 81 προς φῖνα 

584 1 ΡΌΡ᾽1οἷς τποπυπηθηξς, αὐὰ ἴδ Ρ ΟΡ δητα τι ἐογ δξηἀϊ ΤΠΌΤΘΙᾺ 
ἤεγνδης.. ὅς δηλ συογυτη οΠαγαΐξογαπι τοπδοῖα ἔμπης, τσασ! ΠΠπὶς υἱσγραϊα; 
ἔχης τιϊπυΐσυϊας Πτογάγαπλ ποία.) αὐὰ ὅς τεσθπίιοτ 8. ἘγαΩῦ 9 ὅς ἔθοΙΠἸὰς 
ΔΑΠΙΠΓΕΓΑΥΙ Ροΐθγαης.. δο Ῥσυοϊπάς γα ΟὈποχίογες Ἐσαηζ., ᾿δο τη] υἱσα!ὶς 
ΠΔΡΙΓΔΙ Στ ἐϊτεγαταπι ἔογΠῚΪ5 ταϊπὰς τείροπέρθαπς. ἽΝ πο εεῖδπι,, ΓΑ ΧΊΤΟ 
Ἰϊσεῖ πη υἱὰ . ὅς ἃ πορὶς ρεῦ τοῖ 7απὶ ἔβθυϊα νυΐϊσο δά] δῖα. ἔμεσίηξ 5 
πο υαπι , νΕ] (Δ το ΤΑΥΠΏΠ16.. ἱη ΡΌΡΙ1Ο]5. οσουγγαπξ, πποηυτηθητὶ5 (1) 
Φάσπι Ἰρίταῦ ἐς ταϊπα σα 15. Πυμηθτογαση., ησασά ἠδ παϊπυίοι!ς. ὃς οατῆν!ς 
᾿τούαγαπιὶ Πσυτῖς, ἀϊοθηάαπι, 4085, ουπὶ ΚΟΠΊΔΩΙ Ππαθεγεηξῖ. ρῥγιναῖὶς. υἢ- 

8 2 2 4 2 . . 2 . . 4 .Ψ 

Ὀυς. Γγνανθγυηξ. πες ππαυδη ; δῖ ΤαΥ ΠΠπ18. (ΔΙ τοπλ,, ἴῃ ΡΟδ]]ςοὶς ΓΤ Γοτὶ- 
ῬιϊοηΪδυ5 Ργοάϊΐτα νοϊσσγθπτς: πες πιᾶσὶς Ασάδῖςα νοσαμάα ἴσης θ᾽ πὰ- 
ΤΏΕΓΟΓΟΠΙῚ ἡοΐῶ, 0451 ΓΙΟΠσοΡαγ σα 1ΠΠππ τα παϊουϊαγαπι ΠΠτεγασαπὶ ἔοτ- 
ΤᾺ 7. “πεῖ νεζεγαη 18 Ἐοιηδηοτυτ. οπαγαξξογειηι. συγ υμην (2) ἴα: 
ΡΓὰ ἀξοίαγαν: γι. ἴι 

Τάθη 
ππππ---π ΞΠΠΠΗΠπππΠεΠ :͵Τππρπππ“ῆ3Φ«πᾳ᾿ο͵ὺῆνστεοΠἘὌὋ«πὍΦΠσρσἔἘΠΕῤΪΙΟ πο ο ϑορ},ΕᾷϑοΡο  !τ͵}Ὴσό τς: Ξε τ’ πὶ σ΄ σ--τὐπ δ... χα πασας 

(τ) 5ῖς 6]. Ὑτοῖμθε 1} οπιπῖηο νίάσπάυς ρ. τι. ς. ΧΧ, ὑάτίε ἀὴ εοποίοεετο 1 εἰ 4ε᾽ (οάὶ- 
εἰ Γαγὶπὶ ἐὰ 1ρα]] πὴ: 2191} {εεοίίάγοηο αποδὲ ἀορο ἢ ἱποεππίοηε ἀε᾽ πμηιευὶ ἡγαιεὶ 44 Ζπ0Ρ}ὲ- 
γῖγε 1 βοηπιαπὶ ; σηχὶ πεδία τεβ υύαπίοπε ἄσσον θ 44] Ῥτυπιὸ [αὶ 710] εἰ ῆηισ 44. ΑΝ εοἱὸ ΚΖ τέζονα 
ΔΑΥΟΠ9 οἱ! ἐγαάἀἑεῖ ἐπ σγάη ραγίς 4 τἱπποῦατε ἢ “9 απεέὶσο ἀε᾽ παήηετιὶ. Ἰοϊα, δατεπὶ (]. Ὑτοπι- 
Ὁ61ΠῚ Ἐσἢϊδες ἔοτη 5 Πογ πος ΠᾺ Π.ΈΓΟΥ ΠῚ] Πα πῸ ΓΟ Ἰό τὰ ΠΔ.) 4π841ε5 24πη. 1ζήο; ἂς ἀείπάς ΡΕΓ 
Τεπεῦπι ἅπποὸξ ἐχργείϊῳ,, ὅς δ ΠΟ ἰθγπὶς ρα ΠΩ] αι. ἀϊγενα ᾿ἀσσυτ πε. «[ἀςπὶ {ὰργα: Ρ. ταῖς 
19 »ρο αἰετῖγε , ἐρε ἀξ ἐαητε σεπείπα]α ἀϊ σοάϊοϊ' 2. 6 ἀϊ ζεγίτεσνε.γ ρει ο, πιφάϊιεσ.), ψερερτε ἔπ 
{1 β πάοροναπο ὶ πηηιετὶ ΠΒοπαπὶ βπὸ αἰαὶ τροτὰ ἀεὶ ΧΠΙ, δεεοίο; εἰ [οϊαηπεπδε πεν ο ἠϊ τ όο. 
τές ξ9 ἱπιγοάονλ πεὶ τη γοΐηε ἀΐ ᾳπαίορθ Πἶδγο (. ἴοτια, στ ἂπη [ἢ φυϊδυίἀδην Ροϊξεγίογς ἃς Γε- 
ΠΘΏΤΙΟΥ͂ ΠΙΔΠῸ ΠΟΙΑΙῚ ΡΟιΓμΕΓυπτ }γ δΐ οπὶ  πουντγαηο 6. ρ4ρίηδγ. φαφ᾽ παπεγὶγ εδε εοηιαπεπιεπ- 
2ε ἀϊελαιπο .1Κ,..,.,.81, 9 ρκν Βαγδατὶ «0. Νὲ ἰηλεαπα 1 ερτανιἤρηο Δαδηοα ἀὲ ἈΦ ἀϊρίοηικαιῖε. 
Σ. 3. ς. 8. Ν. το. ἐρὲ 1] ργῆηο α ἱμὶ ποίθγ ἐδὲ οἱἱ φάσρεγαε.) 7 11 Ῥειτανεά) ἐθὲ 76 πὸ 7ετ- 
απ πη οήλοε 4] ὅ. ““φοβίηο ἤοργα 1 ΓαΙθλ ; πᾷ τεγέαιρεῆξε Ρ᾽κ ἀρεῖοο ἀεὶ Ῥεέτγαγοα ὲ ἐξ 
Ευά ες ἀε)}ε ορεγε ἀεὶ 38. ὕφο Ῥίίαπο, ἀλ εἰ δ έχπχ! ζέοὶ τιδηκίοηε,γ ε ἐπὶ Αἰ ψσπάτο εοη ππκα 
πεν υἡταλίοεὶ. 

(2) Ιάἄξτὰ μᾷς γέγε οδίογγας ρ. 33. “( ΘΟ υοη πη) ἴπ πισξῆο υἱὰ ἴωϊς τὸ δ᾽ ἴῃ πος Μδ8- 
δΒυῖςΓιν 



ἀπ κα ὰ. 195 
ει Αὐυδον δηοηγιαυς ἰριοαῖοῦ [α5. τίου ας ΠΌΠΊγογα τ ποῖϑ5 

οεῖυτα δαδυθο ἐσ Βοιπδηὶς ΠΟΙ5 Ροπάρσγυτα .. ΣΟ αΓαΤΌΠ 5. αἰτς. 6) υἵ- 
45 ραγτὶαπι,, ὅς ἴῃ ΑΥἸΓΗ πηδεϊσαπη Ἰηνεόϊας. ἔα "ἔς ἰλδεητε ἔσου]ο {εουῆσ 
ἐο ; 5» οὐπὶ.. υἱ 1614. 2: Ρ. 70.5.0 Μαῦςο Αὐτεῖο τερηδηξς 70 υτὸ55 υΣ 
ὉΤΊΠΘ5 Γσοηΐεπτ πη... τησχὶ πιά δὶ ἡδέϊα εἰζος 1: στερυς οὐ 5 Ῥτῶ- 
εἰαυ Ππιὶς ἀταΡ τὰ δηὶ., ὃς Ργρίεττ πη ΥἹΣῚ5. ἴῃ. ΟΠΏΩΙ ἐς] πε απ σέ- 
πεῦε δχοθι!εητ 15. ἀδυπάασγοῖ .... 1014, Ρ. 70. αἰἴῆσπιηας ΙοΡρϑηζυηι 
ΑΙεχαπάγιπαϊη 9. 4] πεάϊο ἔετα ἰουῖϊο ἐεοσηάο ΑἸἰσερνομι,, αὐ ΡΙΌΓΙΠΠΙ 
{δπεαης.. πίτυς, παῦυπλ ποΐασαπι ΠΟῚ ΡΘηΐτας ἔα! ἸρΏδτυπ : ὅς ᾿. 
46. 47. ὃς [ξε44. πατυπηος δητὶαυλταῖ!5. τηαχίτησπὶ εΠ ἀγρυϊηδητυη. ῥτο- 
δας ΟΘεοπιεισίδηι ΒΟεΙΏ 9. αυϊηζο χουϊο ἰαδθῆῖα βογξητιδ, ““ ἴῃ αν 
Σπααΐϊς Ρ. 46., ρΡίαγες Βαδθηταῦ ἡοῖο 84 πυπιετος ἐρεέξϊδησος,, δήξο πο- 
{τὶς ἤπι1165.,. υζ ἀΠΠΠῸ 116 δὐἀπιοάμτῃ δ Σην] σε ἔἜσΕΓΣ απεδηῖ : 5.0 αυαίς- 
486 αὖ ἱρία Βοεῖπιϊ τῆᾶπὰ ῥγοίδξξας ]ης ἀεμηοηγαξ Ρ. 47. ὃς ε64. 
«ς ηυοά, αἷξ, τ4]επὶ σοπηθχίοπεπ παδεμέ οὰπ ΟΡΟΓαΓΙ ΟὨἸδὰ5. δὉ 60 ρε- 
ταῖζὶϊς., οὐ Πα5 αὖ 1}}}5 {ε)υσηρετο,, ογάσυμῃ ίαπε φαυθ ἤτ ας νε] 16 Πβτηυπι 
Ῥεγίοάεσε. .; Ηδς ἱρίαβ. ποῖας, αυΐϊρυς τεΐεστα ἴσας Προ] ραρίης Βοειη 
Ατιτμιπθεῖσ . [Ιἴλασυς ΝοΙΠα9 4 ποίϊτο 1014. ἰαυθάαϊῃς. Ρ. 46. ἀε- 
ῬΥεπεμάετας ἴῃ (οάϊοε ΒΟΕΙΏΙ ,. 4πεπὶ {εχῖ! ἔας!! εἴτε ογεάερας. ἴπ|ὸ 
εαύὰπλ πἰὰπὶ Βοείῃϊο ἰοῆσε πὶ αυϊοτεσὴ εἰς ἀδοίατας ἔα! οἸυάειη 
ἜΟΕΙΠΙ ΟρΙπῖο . 40] ξαγυτι ἱπνεητίοπεπὶ ΡΎΥΓΠαρΟΥΟἾ5.) δυϊ εἴπ 1ρῇ 
εὐϊδυεδας Ῥγιπασοΐα ; ᾳυὰ αυ!άεπι (ἰρίοῖο ετῖαπι ἢ νοῦ εἴτ ἐθπιοι- 
βταγείυσ, Πἰπο ταπξῃ {τ ρῈΓ Γξαυθγεζατ., ταϊπυΐτζυ ας. πυϊηθτογυπι πόϊαϑ . 
αματηνὶς ῬυΓΠαρογΙοᾶ5., [ἢ [τα] α οὐἱρίπεπι Παρυ ς., οὐπὰ εοάεπὶ οὐδίοτῦ- 
ναηΐο Ρ. 96. ὃς 97. Ῥγτπαροῖο {εξα ποη Οτάςα, {εὰ [τα ἔμετις , ὅς 
ἴῃ 1{Π βογαετγῖς [ςτᾺ]1ὦ οἵα, ᾳυὼ πο εἰς τηᾶσπα ΡαΓ5 Εδρῃὶ Νεαρο τα- 
Ὡἱ, ὅς τὰης νοσδραῖυγ ασπα Οτγαοία. οὐπηυε ῬΊδῖο, τείεγθητα ΟἿςε- 
τοης Τυΐουϊαη, ἴ,. 1. υἱὐ Ῥγεβαρογίοος σοσηοίοεγοΣ , ἴθ Παἰίαρα ΘΜΟΥΪ: Ὁ 
ΑΒ πος δυΐεπι Βοείῃϊο, 4] {Γξοεηῖῖ5. Δ Π15 ἜΧΕΤΕ 7) ἀπῖοαυδπιὶ Νίδυτὶ 
Ἡ ραηΐαιη ἱμναάεγεητ, ποη δυζεπὶ δῷ ὨΠοα ἸΜΙαυγὶς.. Πὰ5. πυτηεγαίος πο σ 
τὰς δοςορὶῆςε (ς τείτατυγ ἱρίε (εγβεγίυς ἴθ ρῥγαΐατ. εοιηεῖγ, σοηΐγαᾷ 
ΜΔ ΔΠΠΠῚ σριηϊοπεπη., αυἱ εὐπὶ 115 εχ ΗΠ ΠΠραηΐα τετ Πἔ{ δυτυπιαθαζ. 

Πεπίφαθ ἰάεπὶ Ραΐαῖ., Π85 πηϊηυΐσυ ας ΠιμμἜΓΟυ ἢ ἤρσυγαβ 6 ΡΘΠΘΕΓΌΠΩ 
ἃς ΠΊΘη(ΓΟΓ ΠΟΙ ΟΥα5 ὃς ἀθγι ναΐαθ.. πίης ἃ ΜΠ οηγατ!ο 9 δά ΑτἸτἢ- 
τηετίςαια τταάυξίας.., ὅς βοῃ ἴτὰ πηυϊτο ροίξ δή ρει ναΐος υἱὰς ὅς νυ]βᾶ- 
τὸς (πρρυζταῖίοπες δά! δίτας., δἴααξ 40 ΟΠ] δι15 [τ4}15 ΡΥοτἰΐσ8 τεοαθρῖαϑ » 
ἀεϊηάε,. ὈΓΕΥΙ ΓΕΠΊΡΟΓΙ5 ἱπῖεγναιίο., αὖ [τ4}18 ΡΥ πὰσ 1 τοῦῖὰ5 Ευτγο- 
Ῥῶ.. ὧς ροίξεα ἴῃ Ογϊεητῖὶς σοπηπιοάμπὶ ΕΠ οὐ παίας.., ἂς ταπήειη οὑπὶ 
ςεἴετγὶς. οὐμηΐθι5 (ἐπ Πο]ρ]1η15 ἴθ [τ}1ὰ ρτορειμηοάμπγ ἱητεγοϊἔι 7. αὺο 
τε ΡΟΥΘ πῶς ἐεἰἸοῖα Βοπδγαπι ἁττϊυπὶ ἱπουπαθαϊα Βαγραγοόγιπι ἱπουτία 
ὃς δεϊ!ογαπι ἱπαπιδηϊταῖε ἔβάε ναϊταθδηζυῦ ) ὃς Ὑπεοάογϊουβ., 56 ΡΌΕΙΣ 

ἈΠ18 ὍΣ .1τε-- 
--- 

ΒΌ ΟΥΙ ρτ18. Ὁ σά ἄ: οὐ (40 1118|5᾽ «(Ὁ ΡΙοπΊρι5. ἐοπῆσετετων ΒΚ οτλᾶπας πυτηετὰ8 11.) πιυ]τ πὶ ρΓ αν 
Ὁ 1} 1τᾶτ15. ᾿η δος εἢς νίβειύτ). υὐ ἐτίδαι ΟἹ. ΟἸ νεγ! εἴ ορίπῖο ; Ἐοιθδηος νἱάεί!εες αὖ' 

Ἰτητηςτη ΟὙ881}} «ἃ τζ υἱος (ΟἿ 2 ἀ΄άεο ὯΓ «-ἀρυπέϊο {ρετίοτς ἀρροϊο 1111ι5. ζ) Ὠοῆταᾳ ποτ 9. 

τΟΣΐμ δ. ΕΔ Υ εῖοῖ . ») 



ι 56 5 ΑΤἊἝἊ ΒΒ Ἂ. 

[ππετὰβ.. ας ἰρίς πείοῖθας,, ἀπςεγεης., εὐϊέϊο νεζαϊτ, τϑξδγδηξε Ῥγοσορῖσ 
Ηοτ. Θοιῇ. 1.. 1. ο. 2. ἃς ταηάει ΟΠ Οαἴετὶς {ΟῚ ΠΕ 5 τον δ, 
ἃς ὕονὰ τΥροργαρῃϊα ἱπνεητίοης ἔραγίας., σοηίδοζαῖας ὃς ρϑγθηηδῖας ΜΠ - 
ἴο. Οὐπὶ νεσοὸ ρῥγίπιυς αἰ Ἰρπᾶτατα τεπαίσθῃτι πὶ τάλας ται αϑα!6- 
τς), οὐπὶ Αταδὲς ἤσηυῃ {αἰϊυ!εταπε., ὅς ἰρτὸς Θτγαζος 7 ας Ργωίδεε πὶ 
Βοίδηϊςος, Μδϑαϊοος.. Αἰϊτοπούαῖοος., ὃς ναι πεπιδίισος. πη ἔμαπη σοη-- 
ψεγίεσγιητ ᾿ἰηρυδπῖ. ουηα 8 εο ἱρίο τεῆροσε., αὺὸ (ἸΠΊΠΕΥΙς Γεπεδεὶς 
Ἰηηεσίᾳ ρϑηϊτας ἰαοῦθαξ τοῖα Ευτοραᾶ. 2} Ασαθες., απο5: θασῦαγος ἐα εἰν 
ἀϊοίᾳ ἃζ ἰυρεῖθα νοζαῖ Ἱρῃμογαητ {1}... Αὐτππηοζίοατα. τα[εἰταογιης .. 

ΑΙ- 
-----.»----.--ς . 

(1) Τυάτυπι ργαίεγει αν Πηξαδγαπε,), Δγαθῖςν (ΟἸΠ οι ὅς Οταςϑε ν τὰ ἀΐ αδι- πὶ ἢ ΠΟ Π1π|ε 9 
ἄδθαι, , ὃς υτεϊυίαις (οὐάΐος5 ἱπεάϊτος ποέξυτπ ὅς ἀΐϊωγπα νψεγίδηοβ σηᾶα τὴ ϊ {ετοΡΟΓ ἰἴπ- 
ςυἱσαας 1 εὐ αἰτίη 5. Ρογζοπταπὶ 7. ὅς οἰ άτὶ ΠΙπλὰ πὶ ΟΥ̓ τ ΑΔ] μι πλ ΠΠ ΘΥΑΓΏ ΠΣ [ΠΕ 7. π1- 
Ρεῖ, ἐῆει 7) ᾶππὸ χσ779. [11 νετο ἀΐε τς, ΤΒεαϊ οπίοα εχ ηέξυπιγ), Ὁ]. Πς [ἀεοθὰ5. ΓΟ η 88: 
Ῥιοτγη ἢν δυἀετηιάπυ8,, [ἱπραδτγιιαν (ΥἸεπταὶ απ ἐΏ Αςαάετηῖα [νυπάϊπεηίὶ Ῥεοξείον ἰητετς 
Ῥᾶυςος εἐτυ ἀπ ΠΊ πιὰ 5.7). 400 ἱπτίπιο διῖςο ὅς ἴῃ ἢτέτῖς Ἐς ταῖοῖς παρ το ἐγὼ! τα] σοητ- 
Εἰς )γ), 4υἱ οπιηΐ δ ἤε 1115 οςοἰαἰτ 5 4 ἐπὶ δηλ} Π πῦ ., ἄξ πλθθπο τοὶ ᾿ἰτεγαγὶ αὶ ἀθῃλη0 7 8η1ις ̓ς 
Ζηὶς ὅς. ἀοόϊα 7) 4υ8ηὶ Οτπαῦδξ, ρδίτια ἐγερτυπὶ {επηβεῖ ἐ0 πλδρ}5 ἰθξεῦο., ᾳυοσὰ [ἰτετᾶ ) ὅς 
ἀυϊεες 11πΦ δῆτε ομμπία Μαίς ,) 4 σετεγι5 (ο]άτιατα αἴοττε (0] 6 πὶ, πε 8] Ὁ] 1} ἀ ΟΊ] γε τα 
πυπφιᾶπη. ποιὰ δυρξεέθιδῖ 57. Τορον πο. πρεμηοιί πὶ Ὑλυπύπικρον ἀοέϊ! ΠΙΠΑὶ ΠΠΠ18. νἱτὶ 7. αυὶ 
ἴῃ 115 τεξπαῦδῖ,), ὅς νεθειηεηι! ΠΠπ 1Π]Πᾶγαηλ δγάοιε ἀὐγερι8.» ροίξ. (υἱςερειπι 1 Δίοτυπι 
τδυ}ἃ ρὲγ τοῖὰπὶ Ευϊοράτῃ ἀυοάςοϊπι δηπογὰπλ ἵτῈ} ) Ροΐϊ τοῦ τογγβάὰς πιᾶιί4υς ἐΠῚΘ ἢ Π08. 
Ιβδοῖεβ 9. ΡοΙ τδατογυῶν μεσ υ]ογαπΣ πλῖηδ8.), ἐ ΘΟ ΠΟΥ γ, ἀυοὰ εἴς ορρ: ἀἸϊιπν αἀ" Ὁ γιι- 
Ρἱ' ρεάεῃ ἤτϊυαν .. πιότδο.) ᾳυἱ ίξρς ἴδῃς τερομεῶι γα χϑζ 7) (οἰ ΐσεῖ ἀγίεητογια ἄς ἔεδιὶ Τἢεῖ- 
ΤΑἸοπἰςοΠ 9. ὃς νος ἱπάϊσεπα 5ν τ ΓΑΙ] ΠΟΥ ςοΟιτορίμ8 ὅς 10᾽ ΡὲΓ πόγεμλ αἰεβ ἢῆε 
ἈΥ:ἀϊσοταπι ΔὐΧῚ ΠΟ 78 σοη9,). ἀίφυς ἢΐῃς ὙΠΟ 3] οπίςϑπι ἀςίδίυβ. 7) Μαυίφταπι ν᾽ δ ηγα οὐ5 
εὐυδωΐτ γ, Ριοςι! 4 ρϑιγία 7. ρίὸ 408 [ἀπραΐπετη. (μμπὶ ἰχρε. Ριοίμ ἀεταᾶι [ουτΉΠΠπιὼ5 -ἰρῆως. ρᾶ- 
ἴεν, ὅδιοῖο ἀυοάεείπιο ἄμςς ὅς δἰρίςε ; Ρύος] ἃ ἰοπράνα τηᾶῖις 7. 4ι14Π) μὲς ἀπὶᾶθάϊζ : 
ῬΙΌςΩ] 8 ἀπ] ς ἘΣ ΠΠΠπ|ᾶ ἰογοῦς ; ἀπιθαυδης ἄς ξ! Δι ΔΠῈ ταπτογυ τ. ἸΔθΟΥΓα ΠῚ Πηεγος ἀ ἐπ ἃ παρ 
Ἅ}190 Ουῆδνο , ςυἱ σἄτιβ εἴαϊῖ γ. δζοίρετε) διυϊεα 4ΠΊ ἔμ05 το Π ΓΕ.) δε. ἐγ ἀ {|{ΠΠπΠππὰ9 [ὰ485: οΌ- 
{ετνδιΐοπεβ) 4 τοίμηλ ἔετε τουγαγ πὶ ΟΥθαπν., τοτυτηάυς ΟΠ Στ ἔεγε (οἰ πὶ τ π΄ ἢ πὲ 4π8- 
ΤΏ.) 4).85 τεπέδᾶϊ 7, διῃδίτπὶ ςΟπλῥ᾽ςέϊεθδπταῦ, οὐτὰ Βιορυθ] σα [ἰτεγαυῖα σΟΠΙΠΙΠΪΠᾶΓΦ 7) ὅξ 
(οὐϊκαβ 4 (ε τερεγῖοβ ρυ] οὶ. 1γ]5. ἕαςετς ρου εν, Ηἰς ἀυ]ςες πτογίεως τεπιϊηϊ ες δάτας 
Αἴξος ; ἄγ υἱ νίάεις εἰξ 1π εἰοαυςπι Ππλὰ (]. (ἀγο]! Ρεῖτγὶ ΒΙοιμθενρί » δυεςῖςὶ δά Τυτςᾶδ 
Ἰεραῖὶ 4 (ετῖβ » οριΐοϊα ;. αυϑπὶ ίᾳο ερτεξὶο ἰϑδίάτῖο [Ἰτεγαγίο δι ΚΠ ππίεηΐ ΝΝ. 77. δηῃ: 
2779, “ον Π πλ5. 1116 δυςξοοτια [ἀερὶ9 ΒΙΝΙΠ οι πεσατίυς Ο], Οἵἷοτνε!}! ἡπίσγαϊς 9. Βίοτπ ΔΕ] 
Ράμε ἀεςβείεηβ., ἀππὶ Γἰτοσῆοιο ΤἰεΠ 4] οπἰ  ἀπὶ ἀείεγγετυγ ) {ἶς δηγῖσα τη (αμην ΒΙΟ ΠΊΕ ΚΖ α ΠῚ 
4υἱ τρῆϊι9 πιοττὶ δάζαΐς » Δ] οφυςσθοτων :- “Ὁ ἢ ππῖπὶ ἔα]υῖςπὶ τεά ας ᾿)ειβ 1ΠΠ τ νῖτὰ πες 418 
ΔΙ τε 9 οὔῦεβ ψῶγίουυτη πηοητῖβ ἀτπο Μοπεαίϊζετι γα ΒΊΒ]] οι πες 5. ρυΐαν πὶ φ«ἸΓΌς ΓΕ ΩΣ 5 
ἀεϊηὰς Ατἰῆεπαβ ρείεγεπι 7)». 4.10 δηῖς οδίταῃ ΤἼεΠΑ]ς Μιοηδίϊετια [ἱζγανεγας ᾿τρεῖς 
ἀογγτα 5) 400 τειηροτῖε 80 ΑἸθδηῖβ ρυπε στα δητθ8 ἔὰς ναϊξαδαῖυγ) ὅς Τιίςαΐᾳ πιὰ ]το 5 
ἐϊες σοιπιποιδίωβ ἰμεταῖ.) ἃς ἀυειηάάτῃ οάιϊςξεαι Οταουπῖ ἴῃ Μοπαίϊεγιο ]αἰθητθηὶ ἀείςτ δε. 
τεῖ. Ἡ! πο 5υτγίαπι, Ῥ 4] ΙΕ πᾶ πὰ.) ὅς Αἰτίοα οτα8 δάϊτγε, ὅς ()γϊθητὶς (ρο 115 οπυίζω5 7), οπιπίατι 
ἙἘυτορδδχυτμ ὅς. ΟὐΥ᾽εη τ] ΠῚ ΠΣ ΡΌ ΔΓ.) 4185 τ ψεγπας πὶ Γ4]]εδᾶτ 5 ὅς ἰπ Ἰρίφηχες , μὑὶ 
ἢοτεῦδπτ 7) τερίοπε αἸάίςετας γ σοσηϊτοπε ἱπήγυξευ 5, » ρϑίτί αν τερεῖοτξ,, ἃς ΡΒ οἹοσίαπι (8- 
τα ἃς Ριοΐάπδσῃ ἸΠἸυ ἵτατο ἀεπίπαδας, ΦῸ δ4]ϊτοῦ νη πλ.γ}. 401 ἤδης ἰωσςην τάητμπὶ ποῦ 5. 
οἰϊεη ἀϊτ: (ρευε5. δυῖεαὶ ποῦ ]5 τγοϊϊέζως εἴ) ὅς υὐ ἀϊὰ νίνδῖ. Οαληέ5 {Πτεγάτ πὶ Οτίεπταί πὶ 
πω άιοῦ γαϊάς ἐχορίατε ἀξθεητ, ἀἰτοῦ τπεὰς 8πλίζυβ ΟἹ. δι ῃϊας 'Νοιδεῦς Αἰπρονπεδπ8., ὅτ᾽ 
ἱρίς Εϊηξυάτα Οὐευταί τα ἴπ Αςδάεπιϊα Βυπάϊπεηῇ Ἰγοξεῆον,, Ιοηξα ργᾶ λητι Πηγὰς, 49] 
δὴ Οτίεπτίβ. ἴτεῦ συπ ΕΑ]. ΒΊΟΥ 4 }}1} (αἰεἰ ρ᾽επά πὶ εἰεέξι 5.) πη  δητίποροι! ἀεοεαι τβηῖὰΠῚ 
τλεπίες ἥξεις, Πόσαις δήςν! ΠἼτὴο τε ροτὶβ Γρατίο Αταδίσδαν Τωγοϊςαπιφας Πἰπξυδιῃ τ ἀΥ͵α τ᾽ 
αιτὴραΐς, υτταῦϊος ἃς Τυτεῖες ἱερεῖς» (ςυῖθετα, ὅς ἰοφυὶ ς4]]εδῖ, νεγᾶπε ἤᾶγυτηςε [ἰπρυ για 
Ρτοπυποϊδείοπεῦ ἰἐπεδῖ,) ἃς (116 πιά] ΠῚ ΠΟΙ. 8.» απ 5.) ὅς γί γεπά; του ρεῖποίςας, εὐοξξι5 
4 [υἱ5. Ατδρίςᾳ Εἰηξυα τηοφι(γ}5.) ΔΟΓΩ ΠῚ ΡΥΤΙΟΥ 4] ἀεαν Απτϊοςεπῆς ΡῬδιγι δια νἱσατῖὰϑ 
εἴαῖ 7) ποΐτοφυε (1. ἸΝοτθειρο ρεπαϊπαπὶ ριζίετεα δυγίϑο ᾿ΐπραα ργοπυποίϑιϊοηςδὶ τά αἰτ : 
Ῥοίϊευῖου γεγο Αάδ]] δ} νοςᾶτὰβ,) ἃ οεἸςθοιγῖτηο 1110 τε δε }}ς ΑἸγθεΐγ σαΐ ορεπι τυΐεγαῖ) ὅς ἵπ 
“«Ἔξγρτιυπ) 40. σαὶ }]}ς Ποπιλίπαπιη Ἐχεγοϊταπλ δάάφιυχετας ), Μεοοᾷ ϑδοβειίέως.,), ἢνς τεσ ἀεςϊα] 4- 
1:8.) ὅς ροίξ Πυ͵ὰ8 πεςοῖὴ ΓΟΣΠῸ χρυ 5.., ψεϊυτὶ Τιοηγ 8 (οτ πῆ), Αμταδίσαβ ᾿1τεγ88 
Ὁοηίδηιίποροὶ ἀοςεθᾶῖ. (1. ἐατεσι ἸΝοιδεγς,, φαΐ τοῖαα Ευτοραπὶ Ἰυΐγαγις 7) Μεάϊο] πὶ. 
ἀρ Αἰπϑιρίίδια βιθλιοιπεςα) ἐρτοξίμαλ ὠοάϊοςα, Βιδ᾽ οτα Υ οτομὶθ δγτίαςς ). 6 δερτυάρῖπ5 

ἶ τἀγ1- 
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ΑἸρεῦεαπις, αὐ Ῥϑῆξς τοί εἰς ἀεβθέωῦ., [τὰ «Πρ βοανεύαης., ὅς οὖ 
πΐαυθ. ρεγάπχογαπο. αὖ ρφηε ἡοῦα [οἰέπίία ν]αεῦ! ροῖϊεε : Ὠϊης ἃ - 
ἔϊαπι εἰδ. οὐ ἢ πιπυίσα!ϊα ὨυΠΠθτούη ποῖα ΓΙ σογεηταγ Αὐαδιθὰς 9 
4] ΤῸ]Σ τὰῆς Πυάϊοῖ.., Π|ατασι υὐατα {εγνανεζαητ .) ραίαθ ἴῃ Πη8]0- 
τὶ ἴσα ςΟἸ]οοανεσαηῦ.. 8ε4. 1}}} ἱρῇ Ασαᾶθες.. οβίεγνδηϊε Ηυεεο 1616. 
Ρ. 78. ὃς 79., 401} νἱάετυῃς αμϊάήεπι {πὰς ποὸη εξ, αἵ ου]ᾶῖος εἴεπέ 
Ῥεγνίάοτγα ποῦ ροϊπεγαπο , δι ἱπάϊσασε ποϊμοῦαπε.. [πάϊςας ἀϊχα- 
ταης εἶξε. ; 

ΗΙς αἠάο, τὸ νεγὰ ἤογὶ ροζυμῆδ. υἱὐ ΕἙυτοραὶ Πᾶς τεσεβοῦιπε ποίας ἃὉ 
Ἀγαδίδας., 4] ΤΡΗ͂ φὰς Βοιηδηὶ ἀεθεραηῖ, αυεπιδάμπποάιῃ Οτάσαπι ΗΠ ΡΡο- 
ΟΓΑΓΙ5. ὅς Ατι τοῖο! ς ἀοέϊγίπατ ἀϊὰ {0115 ἀδθα!πῖυς Αταδιδυς. “Νέεαυς 
ΕΠ1ΠῚ. υζ τεέϊς (ογδις ΟἹ. επαυάος. δή (ΟἹ. Απάγϑαῃ ᾿ασθγῖαπι, ἀρ 
Ἑαῦγις. Τ.]. Ρ. 864. ΒΙΌ]. ατας,, ὑπ Γιατίης ΗἸρροογατῖς τγδηβ[α- 
τοπος. 4υΐδας {προγίογαπι ἑφου!οτὰπι Μβάΐοος Ρὲγ τοῖαπε ἘυγΟραπε υἷος 
[Π|ὸ ςοηΐζας, εχ αἴαοο ἀεγιναῖα ἔπηΐ; θὰ ΠοπηΆ]ὰ ΡοΙῈ θ61 14 υἱτγα- 
Ὠιασῖπα γυϊσαῖαῖ, εχ [ἰδγὶ5 ρχοῆυχεῖε Αταθὶοὶδ , αἰ εχ Αἰτῖοα δ ΗΠ- 
Ῥαηα ἰδίας. υδὶ Τυάφὶ ἀ1ΠσεητΠτηδπα πηδήσας ΑΥῸῚ Ορεγαπὶ ΠΑν ΑΓ ἴω 
ΤηαΧΙ πιάτα Ραγῖθ ἕαέϊα απὶ εχ Ν᾽ εγποηϊδυς [ἀσόγζατα Η εθγαϊοῖὶς Ατσα- 
Βίοις τεάδεπτθις.. .. Ιἀ6πὶ ἀϊοὶ ροίείξ ἐς γεϊᾳυογιπι ΥΟΟΤΌΠῚ 50 Γ1- 
ΡῬίογυμη {γαπϑατί ας... Πηρυΐατιπι Αὐηζοῖο!ὶς, Ναηι ὅζ {πὸ ϑυγίδοδ 
ΘΓ π τοάα!τα5 εἰς : Ὠϊπς Αταδὶςθ, ἀξίαις Ηεθτγαϊςε ; εχ αυα Ν εὐπο- 
πε νοὶ (βέϊα, νεὶ τείογπιδία γα πϑί δι οπος ΟἸἼΠ65. αυὰ 'π 5080}15 [εἕϊα 
χης υἵηυς «δά γτείειτυταπὶ τοπὶ {Πττεγασὶαπὶ σεϊξαυγατυπηαῦς {ξπάϊατη [1π- 
δυα τας...» δ Ί͵Ί4ε ὅς εὐυίδειη ἙπὲεδιΣ Βδπδυάοῦ ἐθ Ῥαγθαγῖοὶς Ατὶ- 
ζοῖε!ς Πθτογυπη Ν εγποηΐδυς ἀϊΠ!υ πτοπεπα ἰὼ ΒΙδ], αὐωςο, Τί Χ]ἼΤ, Ρ. 
4ἀ46, (τ , 

ΠΙΠῚῸς ἐγυά!τΠΠτῆς ΗΠΤογιατ Ομ 5 ἠδ πα π6γ15.) ᾳυὰ ραιοὶς ἱπποζυϊς,, ὅς πῃ 
ἀ0 υπ]ςα ἀεβάεσταιτυγ οἱ] ἠυ5 οτάο,, δς ρεγίριου!ζᾶς., ἀγσυιήθηΐα ςοητγαέξα,. 
δῊ ἱπτεγάσπι ἀε ποίῖγο ρεπὰ δυξΐα, πἰς ἀϊσεγεηάα ὃς ἀΠροπεπάα ἀαχί ΠΊ5 ; 
;ΐ δῃτίᾳυα ορίηἷο Δ] σοηνεϊ!εγεῖατ, Τηβηϊτᾶς ἃ[1ᾶ5., Ραγαῦ δα Ραϊορτα- 
ΡὨϊαπι ρεγιϊηεηΐες., ὅς α οὔπηίδυς ἔετγε {Ὁ χεσαρίας Ορίπ] πες γεσεηίεγε, ΝΣ 

Ὧ0}}85 

τανίταὶ! ἀοτίναια 7 οὐαὶ Οτὶ φεπίαηϊ5 Οὔε]}5 αἰξεγί(οἰ ας ὅς 1115 ἢρηῖϊβ τίς 8.) “τοῖς ΕἸῈ- 
ἐάηρῇς 9 ἐχδγάτζαπι, δὸ ρτίὰς Γυἱοιῖα ἀερει8) ἴα Βερ. ΒΙΒΙοιῆες δ δῆ φυ! ΠΙαλαπι δὲ Πλέξεπαξ 
ἔπεϊ Νονὶ Τεῆδιμεητὶ Ν᾽ ειποηεπι δ υτγίβοληι, ὅς (ΟὐϊΤοες δαθζοιαπη Πἰτετ18 ὅς ἸΙηρ 4.) 408: 
5γιίαςᾳ ἀϊαϊεέϊυς5 εἴ, (ετἴρτθς, ὃς ἐς ϑαδζοτυη τεϊϊρίους ὅς Ἰοριθυ9 βξθπις5) ἀείςτρῆιτ; ἃς 
οἷτπι ἴτα εὐϊταγὰβ εἴ 57. αὐ Πίος βατίοπὶβ, συ͵ὰ5 δάΐδυς τε]! αυϊά ρτορς Βαίογαπι ἐχίϊδαξ » 
τη ρὰ8π|) 404 τεχίὰβ Ἡςδτγαίσυφ πλῖτς ΠΤ Πτατὶγ ὅς ΟΠ] ἀαιςα ἃς 5 γιϊαςα ἀια]εξξοτ πὴ οῸΡ αἷς“ 
τίο , Αὐϑφογυπι [ἠορίᾶ πιδηςὰ ὅς ἐτπρεγίεέζα 7) ἱρΡΙεγὶ ροιείῖ, ΑἸἹΡΙΠ ἀρετὰν» ἀοβιῃάτα ») εἴτ» 
Ἰρίϊτιτατα., τῆοσε5 ἢδέϊεπι8 ἱβρποῖοβ {π|ὼ] ἐσροίϊκυγως ἤτ. ὲ 

(1. ΟἹ. ἀ᾽ Ηξειδεῖος 15 ΒιδΙοτῃεςα (ὐτίεπι8}}.,) αδο ἢἰς πο ἤδθεο ») Ἰδυάατα8 4 Ἑδρτὶ- 
εἴο ΒΙΒΙ]ΠΊοσγαρῶϊα Απτίφαατία ρ. 695. γο]. 2. ἐσ Εά. (ΟἹ. ῬῴΠ"ΠΙ 5 Βαβτηδυίς πα Ἢ ἀπηθυτᾷο 
1760. τηετηοῖαι Αταδίςεπὶ Ψεγποηεέιῃ ςεἸςεδεγεῖ τὶ ἡ Π 108 ορετ5 ΑΥΠοῖς]Ἰς! 7). φυοα τὴ Πα τα 
ῥια «εἰετίβ ἀεί ἀετο,, ὅς 'ἴπ 40 Κείρυδ!ος σφηται) ὅς ἀυοάείεχαρίπτα ἀείοτιρισ ἔμεγδῃτ - 
ἴω Ατδδίςα 1114 Ψειίοπε, 4υζ ἴοτίε εἰ πρς Ἱερεγίαὶ ροίΐετ 7), ὅς ἐἀπτατη 1 ΓΔ] «Χ 
τὰ ἐοπιρεηίαγεῖ , ΟΧΧΙΨ. ΕΟἸνϊταιτμαν τησπτίοηεην ἤετὶ δ᾽ ἀεὶ δἤϊειωδι (οτίριογ Αταδϑ 
Πρ Μαῃ, Ημπς τῃείλυγασι ἀἰΠ ρει Πἴτας ςοπαυΐταπε) 4υΐ «τω ἀΐτὰ ἱπ Οτξαίε ἱρίοετ. 

εἰρίᾳπι . 
ν 



158 Ὁ τὰ τ κι πυ. 
Ἠυ)υ5 πες ἰοοΐ, πέρ τειῃροῦὶς εἰς, Ῥᾶυσας 6 τατῖς ἰς ᾿πάϊςαδο,,) ςμης 
ἔϊας. οἰϊπι οοηϊιζαξαγις ἴῃ πλεα Ῥαϊορύαρηϊα αγαοα Οὐἰτῖοα.. 

δαπηιυς ΤΙΠΟΘΡς ἀἠ6 Τογγοηλυζζα ( «ππμείοε {{πγϊφίοηὶ ἀἠ αϊογνηθ. 
}. 137. Φ' [ε44. } ς«οηῖτα ϑραηπεϊπλίυπι ἀθ6 υἱὰ ὃς Ῥγαωϊζδηζα ΝΡ" πηᾶ- 
τυ Τ΄. 1. ὈΗΠεγίαζ. 2. ρ. 54. Εά. Αιὐηίζεϊαάδπ,. τόγι., ϑροηίϊυῃ, Μ|1- 
ἔςε!]αηδα εγυαάϊτ ΑΠτΙ τα τ15. {εξ}, 8, Ρ.. 279., Μοπιξβυοοη, Ραἰαοργαρῇ. 
Οτας. 1,. 11. ς. 4. Ἂς ΠΠ1|5 ἘρΙτομπαἴογειη ατγερογίαμα ΡΙασοπτηϊυπι Ρ. 
π31.5 Αἰήγιομίυπι ΓηἐΙτατίοη. ΑἸτΙαυαγ. ραγῖ. ἔδο, οὰρΡ. 2., Ραΐξεπι ἐδ 
ΨισΥ,, Ὠιεγῖατ. ἀς Ἐρ]ταρῃϊο (Ἰεπιδητὶς Μασγιγεὶς Ρ. 285. ὅς ξα΄. 
1.23. ἀεἰίᾳ Βαροοίτα αἠ Ορμοοὶἐ δοϊομεῖβεὶ ἀοἱ Ρ. Οα]οσογῶ γ) (ἰογΠηϊαμ .. 
ἴῃ Ἡεγου δ ΕΧΡΙΔΕΙΟΠΕ., σείτὶς ὅς ἰδθογίθας., ἀξηίᾳις οοπῖγα οὔάπεβ ἔδγε 
Απτφυδτῖος, (1) ἰαου!θητοῦ ῥτοθασ (ΟΣ Ιυπαζὰπὶ ὅς. αἰ τοζυπάθπα, ποπ' (0- 

ἴατα 

(1) δρβηβεῖγα!! ΡΌτΔητ18) Σ)οσιίταπὶ ἀυπίαχαῖ τε ροῦθ88 Οἱ ρτὸ Σῷ) ὅς ε Ρίο Εν, υἱωτρα4- 
τ εἶἴε, εὐγογεῶ ἕονεηϊι ᾿οάππεβ ἵΝΙςοΪ δὶ τη τγαύξαιοης ἀὲ δ᾽} 115. νότεγαπερ. 1.8, ς, ΧΧΊΤΙ 
δι ΟἹ. δαπυδιίυς Χγίμωβ Ρ. 308. {1 ΠῚ] (1 ορέτιβ ἰῃίογρτὶ,, πα λτέχχρ ρὲγ ἰᾳ ἰεέζατα Ὅγεσ 
εα ἀκ|1ὁ {με οἤεατὶες τἰβερίαταια,, ΪΝεαρο). 1758. (οπίεν ἅς. (ΕἸ. (οϊαάοιι Οδίεγναεῖοπ. ἴα 
Ρε γειτυζαπὶ ἰσοπεῖῃ 1Ἶἰσιὶ ἰαπέξα Οταςῖ5: Ρ. 13. ὅς τα. Ν᾽ οἴμαν. 3. 5 ο]άγ, 1ἰττα τυ γα Ὁ 

ἘΠῚ9 ἔοτωας (ἡ ὅς (Αἰ σχίαγυτη ατατὶ {τ ραεγας νὶγ ἵπῖογ ρϑιςος εγιάϊε! Πίπιυς. Τ᾿ οίε ρα 5. 
ἩΜοτιϊίδηυς ρ. 439, Βηΐδιτας. οξανα ἀοίτιΠῆτα! (αἴ πες [4τ|8 τταπβ Αρεβ ποτὶ ορεῖῖθ 7 συλ 
τἰτ 5.) [πἰςτὶρτίοπες Βορίηα Δ) εεγεδιῖ θη θα 5. η] Πάτα ΙΝεαρο!. 1770.) μδὲ ἐς ΙοΟφιτγ 2 

“ Ξτατετὴ Οζίδγατη τεάοϊετε ἥδσπε [ηἰςτγι ρεϊοπεην ἱηάϊεῖο εἰ Ε Π 4 ΤἸαπδίατηι ) 4υθὰ ποη- 
ἨΠΠῚ δ ἐσοιάϊΐο Βιοηχδηὶ Πρεγὶ! ἂρυά. τάςοβ οδίεενδης ΡΒ δἰαοξγαρι! .. Ὑδαιετῖ Θπῖτα, Ψ τ- 
{5 ἴῃ ᾿ΙΠετζδιίοπε ἀς Τιτὶ ΕἸΑνΙ ΟἸεταςητῖ5. γὶτὶ (ὐοπίμ! τὶ ὅς. Ματγιντὶς τυπλα]ο.), ὕ- 

Ὀἷηὶ 1727. Ρ. 24. ΕἸανὶ «ΟἸδπλεπεῖς. ΓυπΊ τα. 1] ἤγ8η8 ) 9: ΡΟ, δε (ὶ ριο Σ᾽» οἴτοα' 
Ἐλοπαϊτδηΐ τεπιροῖὰ ἱπ Οταςὶς ἸΔριάΣθ}5... πη ΠΕΠΙΠ}15 γψεῖῸ διίφυος δηῖεᾷ (ἄο] 15. δά δίρειι 

ς«αρίς Ρυτανεσίῖς 7. {ΠΠ 4 σεΓτΠὶ.7. ἢος Εε Ἰμηβζυ πῃ εὐ 4π ἰπ [δοτγαιτὶ πο Γ)οπκίπίος Οσγαςὶβ τἰς- 
τα ἔγασπηεαῖο,; 4υοά Κοηϊα δάδυς ἰπ βαῇ]Πςα δεῆθτίαπα ἐεγνϑίυγ,. σαὶ Πππὴς ν᾽ ἀέτγι : αμ0 ἀ: 
ΔΙξυπγεητο εἰ ραν, ἱπηρογδῦτε. ΤΊΡεγο. δ᾽ 4ὰς Κεητίαπὶη Οταςὶβ πποπυπιεπεῖβ (α {πὶ φά π|}- 
τοῖη.. 77) εος οαπμΐπο νιάε, ἀο ἐξ ΠΠπη πὶ Βα ρι ἃ Ρ. τ ςο. δά Ρ. τας. ἴπ ἐρτεξία (ὰ8 ΕλεΠεγτάτιοπορ: 
4 τηΐτο ρίατα ργαίαι,), 4υδπὶ ργοηλίττῖς. ΠΠΠ|ὰ5 τἰτυ ας ἰἰς σοηςερταβ :- Βριταρῃ απ δενεγὰ 
ἩΜδιιγτῖς 11] Ἔγατατα 7) Ραποιπι 1734. (ΟἹ. δυῖοα ΡαΠεν ΤΟΥ [. 5 )γιηθ0)]. {εἱττεγατ, Ρ. 31. ἰη 9)1[ν 

ἀετιαϊίοης ἀε Οταῖετγε δὐρεγίοτίος ορίπατυτ Π6 5. ΠΙΕΓΑΓα ΠῚ ἤδσυγαβ 6, ὧγ εἰ Ὁ, ἃ Ῥιοϊεπιαὶς [8 
“ΖΕ ξΥΡτυτη {Π|ᾶτὰς σμπὶ σείει 15. ΠΠτετῖδ. 7) εχ 4αΐθὺ5 (Ὸρ ἰσυηὶ ςοπἤιτίς ΑἹρἤαδει 7. πεὸ Ὁ 
4115 υἱμτραῖας Οὐζοὶθ.» ΠΠΠ δ 115 4ὰ1 Ἰοηρε ρΡοίξετ!ου δὰ 5 νί χεγαητῖ ίφοι ]}8.. δὶς δυΐεῖη ἰοαυΐτ 
Ρ. 21. 10. ἴχο Ορυίςω!ο ᾿πίςτριο, Οἤέγυι χίοπὶ ψορτα ἢ 4 υονῖο ΕΟ Π|6γ). ὁ ἤοργα αἰσαπὶ δον" 
τηρη!ὶ Οτεοὶ ε 1 αιίηὶ,) ἐπ Τεπεχὶα 1759. ἂς ττῖθιβ ἀρεῆς ΠΙΟΠΙΠΊΘΠΙΙ5. 7) 4πῷ 8δἀ (ἰοπἥαπτιϊπί 
ιαῖε Γείετε : «ἅπερε ἰᾳὰ τναηΐετα ἀεϊίᾳ δεοίτητα γε ἰ4 ζογηα ἀεἶ]ε ἱξέιενε εοηζετί ες αἱ ηνὲο 

{οἤρεεῖο.), ε Γρεοϊαϊπιεπέε 1 Ιεέέεγτε (,, Ε, ἡπσδοε ἀὲ Ξ.) Ἐς, ἐῃεὲ ὶ Θτεοὶ ἀε᾽ ἐεπιρὶ Ἰηζεγίοτὲ 
Ῥὲν Ὡραχοίονυ τοϊησάο τοίγεῦο 14 ργεβῖέο ἀκα 41} δεῖο ἀε᾽ σοξεὶ. Τάφτη νὶγ ἀοέεϊ Πῆπηὰ5.) 601η- 
“πμαχίοπε {6116 ΟΠένυκκίοηΐ {οργᾳ αἰεμηὶ Ἰποπηφιεπεὶ ΟΥτεοὶ ὁ 1}, φηϊπὶ ἀεὶ κίε Ναπὶ, δεχ- 
αἴοπε 4Μ47:4.) ἐπ Τξπετία τγόο. ρ. τ Ο᾽ 8. Σῶρ!ἰο ἀεξεεππαγε)γ ἐμὲ ἴᾳ τοῖκα [πη 461} 1|οὐπῖο- 
πε ποῃ ἐ σοπεεπρβογαήξ αἰϊε ἀπὲγ7γ ἐδε ῥγεσεάοπο.» «ὦ ἐ ὕαϊα ρὲ αἰτγα πῖαπο γ. ( ταϊῃὶ γεγο 40 
ἐὐἄςπι Ρτοίεέξα πλᾶπὰ νι άειαγ ). 10 φγροηηοηΐο ποπ {010 44:1 εἤέγε ἰὸ ἰδείευς ρὲϊ᾽ τὐβτθεεε 9: 
2).4 ἀποοτ ἀκπὶ σεάετε, ἐρὲ πὲ}1ὲ ἀπὲ ῥγίγηδ {ἰπὸὲ Πὴὶ μὰ εηργε 11 Ξ ἀε᾽ στεεὶ σηηερὲ; ε πε] 
ἐεγπα αἱ ἱνοοηετο βὶ “4 14 (, εἰε ὶ Θτεοὶ αἰφααηίο ῥΙὰ ἑαγάϊ μ μαγραγθηθ ,) τοπ ρίὰ φοπιοα 4. 
εἰ.4}} «41]}}1αὖε:0. «δὲ 1 Τοοϊοητεὶ ἱπιτοάαενο πεὶ}] Ἐρῆξιο, ε ρα[4 ἔυτεο ποῆλε ἀὲ εατάξεετς (οζίο.. 
δεά Π|4ετ, 1}{4ὰς Δη τ 4.111 πνῖ5. τε ρότγιθας ρτοτηϊίους Ὁ ἃ Σ αἴαγρατα ἔτ) ςοπῖτα ῬαΠε - 
τίαπλ ρτοθαῖ (]. Ῥεσϊαυι τὼ Μοπαυτηεπιῖς Ῥεϊοροηπεῆϊς νοἱ], 2. Ρ. 66., ὃς ςοηῆτηιας ΒῬεὶη- 
ἐερς ἄε ΤουγθηηΖΖ8γ 4}] Οπτηεῖη σοητγογειδισι αἴγεπιτ. ΗΕ 7.3 οΡίτν τίου δ9 δά ον. φρυ δ 
ΟἹ, Ομαηάϊεν. ἴῃ Τηϊογῖρείοη, δητίᾳ. Οχοηῖ χ774 Ρ. 89. Ρα ΠΠπ ἰὼ Ερ᾿ἴοϊα Αὐτοςδὶ ΕΝ 

Ὕ 

ξῖ5. 515 τπλαιπιοτὶ ᾿πίς ἀ]ρτα οσζμγτέγς τ σι ἃ Ὁ, υἱ ὃς Ο ἴῃ ἀεοτεῖο ςυ)υίάαπι εἰ ίτατί5;. 
ἄμμο ἃ. 



Ὦ ΤΡΑΤΤΟ ΠΕΤΑΒΊΑ: 159 

ἴῃ Αὐδυξι φίαζοτη,, [εα ετῖατη ρσίπσαπι ΒΕ] πὶ Ῥαπϊουτ δηζθοθάογο " Εροοας 
ἡπαῦϊε Ἰάεπη 1614. Ρ..238.. οὐό 41 ὀμοηὶ “πὸ {δοοἱἱ ὁ ηῖόῦχο ἀ6ἰο {ἐ6|}0 1»»:- 
ῬΡενο. ὁ Ρίὰ σηείοα.. Οὐοα αὐϊάεηι ἀεπηοηξγας πυπιπηῖς ΟΟΛΟΝΤΙΝΟΝ, 
ἐς ψιαὶ!. αἰ Ρ. 230. ῥάηπο ἰᾳ Σ ἱπηαϊα, 0 Ῥογέσπο μοίίο γουε[οίο αἰέγα 
1 Υϊχζίοης ἴα Τίηρηα Ῥημῖσα, Θεία ἐΐπρήα πϑτοηιρὶ ἐἰοἰ ΙΡρονο ονπαμο γα 
ἱἹεμγαηηθη16 οἰῶ ἸΔΟΥ͂. μοὶ 4 ΘΙοΟΙ ἶα ς . .. Ἐπτουαί ἑη φιοίος {6} {6 Με: 
ΣΙ 6 ὀἐηθμ! {ΟΥ]Σ10. 1] πορθθ “6᾽ δοϊπεῖη, ΟΟΛΟΝΤΙΝΟΝ., {οηπγα ορθ- 
Ξας ἐπαΐχίο απο ἐρὶ! “οἰ α ἰογο απεϊοῤίτᾷ, {προπάο! ἀπ τμ  εἤεγε βίαια 
ρα ἰομβεγα ἱπέγοάοιεα ποὶ ΟΥροο αἰξαόείο «4 διριομίσο σομπεοηιβογαηθο κ᾽ 
ΤΟ Ρὲ 4} Οοἰοπθ, ὁ ἐὲϊ ΟἼογοσε, Τί νγαημὶ αἱ δίγασμ[α « . . Ἦος αυοᾳυε ςοη- 
ἤτταας πυπληῖς ΕΝΤΕΛΛΙΝΩΝ, ΘΕΡΜΙΤΑΝ, δ. ΑΓΥΡΙΝΑΙΩΝ, οοἰϊῳ 
ἰοσσεηήα ΑΤΥΡΙΝΑΙΩΝ, ὁ ποὶο γουοίςο ΟὩΠΑΤΡΟΥ, οὐ ἐπ αἰιγὸ ἘΠῚ 
ΟΟΠΑΤΡΟΥ͂ : αἱ ᾳυϊάεπι ΠΌΠΊΠῚ] νἹ ογὶ ροϊαης ἀρυὰ ΡΏΠΙΡΡαΙα Ῥάγαζα, 
δ 1ο1114 1] γαεα οοη ρα οἰ ο,. δα ΕἸ, Τοαπποπὶ Τάσοθυπιὶ (είπεγαμη Ναυη [- 
τααῖ. Οτας. Ῥοραίον. ὃς τγριαμῃη. Ταῦ. 1. ΧΧ, ΧΧΙΠ, δ 1.Χ11. Ηος 
ΠυπιπΊος ὈΎΙ πο δε 110 Ῥαηΐοο δηταυϊογες εἴς ἢς ονὶποὶς Ιάθπὶ ἀοέι!Πητηυς 
Ῥσίποερς Ρ. 238, σὰ ' [4 ἐ)ογε [ἐα!ο αἰϊογα ἰα τρασρίονυ ραν δἰφί δ οἱξε 
μὰ 4] δ᾽οἠα ταηὴθ ρίοοοίς Ἐορηῤῥ!ϊοδο, ἡπαηρομαοηεὶ μηα εἰαἰ ἢ αἰτγα ᾿ ταϊτε 
πὸ αἱ {6 τπυοηπονο [ορροιίαίο ἐα᾽ Οαγαρίμο μη, ὁ τα] αἰτγὸ οὐδεγο ἰᾳ ἀἠσγας 
χίᾳ οὲ γοθέατο ἰᾳ ρἱὴ ἀοδοίς ργεάα «ἰοἰία ρὶὴ [ογίο. Γομιεὶ ἄορο ἡ Βονιαπὲ 
αἰ 72πὸ ἐεἰἰα ρυήνηα σμονγα, οὖθ ἔδοεγο οο᾽ Οαγεαρίπο., {Π τγούυάγος ῥαέάνοπξ 
εἰ] τηαροίον ραυὴθ οἰ Π(οἱα. σα ἐοσογίοης (οἷο «οἱ Βορηο δίγαομίαπο, Ἂς 
ΤἸΟΗΣΥΟ ΡῸ1 σγάθυς μὴ 'οὐο ταὶ ἰπᾳ {ϑροηά ρμουγα οοη Ο αν αρίμθ, τητῖα ἰᾳ 
δ ιΙΠ4.. οἰρερησία οἰῶ δίγαοα 4.) ἀἰύοπηο Τξοπαηπα. ἹΝοίίο {ἐαἱο ἀἰ ἐἰῤενιὰ 

ορη1:- 

4υοά τηιΠατα ἕὰϊς το Αὐξοΐο, ΨΗΦΙΟΜΑ ΤῊ ΠΌΛΕΩΟ ΠΕΜΘΕΝ ς ἢς ρῖο πεμῷ- 
δὲν) ΘΕΩ ΑὙΓΟΥΟΤΏ,, υδ᾽ δὲ ρίο απαιτγσεως, ἰερίτιιτ αποιτ)σαι; ἀυοὰ ρτοῦᾶς νεῖν 
Αὐυξυῆϊ τεπροῖς ποπ ἀείω {7 40] ρεγρεγᾶτ τὸ αὐ αὶ τὸ ε Ρτοπυποίαγοης., [1468] Ρ. δ8τ. 

γι άεδῖς5 1π [π|οτγιρείους 136.) αυῷ Μαῖοο Αὐτεϊῖο ςοπίσοεγατα ἕπτ) ὦ» Εν (. υἱἡ -ὃ ρ. ς8. 
ἴα Ἰηίοτίριιοπε 47.70. 40ὰ Ηδάτϊαπο ςοπίεσγατα ας, αὐ ὅς ἴπ οπηπΐθι8 ἴετε, ἴα 4αΐθυ8. ἀεῃος 
Ἰτηρεγαίοτε τρεπῖϊο ριζτειαυδι ἴῃ Ἰηἰοτρτίοπε 46, ρΡ. «8. 7} υδ᾽] 5 ὅ Ω. Μίτιοτγ δυιϊςη ἀο- 
δε Πιηος Ἠ εὐςυ] πα πη. ΑπτΙ φυϊτατυΐη Εαϊτοτεβ ᾿ἢ εὐπηάέτα ἐς Μοητίαυςοηϊ πη 5. ἰποὶ ας 
ΕἸΤΟΙ πὶ. δὶς επί Ἰοσυ ματα 7) «ἡπεερηεὰ ἀὲ Ἑτεοίαπο» Τομο 4ηϊπΐο) οὐ Πα ρεῖηι δ᾽ 4ε᾽ ἔτγοπχι ρ. 
σι, Θ᾽ ;:) δὰ Τρυϊδιη Χ]..) δ᾽ ᾿επιοἤςηϊ 5. ἱπηαφίηϊ (δίς ρευτα, εἰ ΔΗΜΟΟΘΕΟΝΗΉΟ: 

δὶ ἃ ρκἱὰ αυυετείίο αἰεγοῦυεγ ἐρε ἰε βᾳιτε 4} Ὲ ἐ ἀεὲ] Ο ἥπιεε α 4υεὶ πιράο εοττ ροιῆοπο αὲ 
“επερὶ ἀὶ “«ἄαραβο. Δᾶοηιξαμεοη. ῬαϊάοξταρΡ. Οτσς. 11. 6. ( οπέετ [δ᾽ 4. Ρ. τγ9. δὰ Ὑδδυΐδηὶ 
46. Ἰἰάεπι ἴδιά, Ρ. 69. δὰ Ταλθυϊδηι τς. Ῥεῖ ϊα ἤρηγα 4:1} ὦ εοννϊ ροπάεπεε αἱ τεηρὶ ἀξ 

“«ἤκρεβο δ υὉεά4ώ Μοπτίδυςου, Ῥδιχοξτγαρῇ. 1Π1..γ.γ ὅς 1ΨΝ΄. το. Ηχ δυτειη ἔοτιῃἄ Ε α, ἃ ραΐ- 
ἤπι δἰϊδί οσσυγίμης ἴα ἢος Μωυΐίεο, ἄς ριαίειτίπι ἰδ] 4. Τί, Ψ, Ρ. γι. Τάθα], 17. 9» υν] χε 

Ἡετλλτο! “δια [δέσει ρτυπλ ἰδ ρί τ τ Ερμαρχου; εχ ἄυο γειυπὶ ὃς σεγιηδηυπ) αἰ τ 1- 
υ8 ςεἰςδεττγίτηὶ ῬΒΙοίΟρΗΙ Ἡ εγπηδιςϊ ποιηςπ., 4ἱ [αἷς Εριςατὶ ὃς Βετγος ὅς Γυςςεῇοτ, 4υΐ 415 

ἴῺ οπιηίρυς εἀϊτοπίδυς ὨΊοροπὶς 1 γι} [.. Χ. τό. ΟἸςετοηῖς ἄς Εϊπιδας [,. {{ν 30. ϑεπεσα 
Ἐρ. ΜΙ. Ατἰμεραὶ 1... ΧΙΠΠΠ. ρ. ,88. ὅς. ῬΙατΑιοὮΙ δἀνεγίιας (ο]οιειη ὅς. τη]: νοζαῖυβ ἕυϊς 
ἙΓρμαχος»γ Ρῖο ἽἝρμαρχος . Πα εροηεπάυπι δυῖεπὶ "Ερ μαώρχος ἄοςεῖ ἄς ἱπεάϊτας ΡΠΙ]ο ἀςτιὶ περὲ 
Ῥῳτορικῆς τταξξαιυ5) 1010 Ἡετςυϊαπεηίϊα τυάεῖᾶ Γεροτίὼβ.) ἴῃ 400 “Ἔρμαρχϑς- Οὐ πλυΐπο 40- 
τοῖη σουΐεγ ἐγ εἰἶτο5 Ἡετγοι]!άπεπίϊ αι Α πε φυϊτατυτη Εἀάϊτοτες Τὶ Ὗ, ρ. 72... 4υἱ Πυλυΐίος ἀε 
ἘἈπΠεῖοτῖσα νοϊυπιῖη 5. 74Γ Ἄνο]ατί Γρεοϊηεη ριοΐεγαπε 7) αδὲ ρῥεϊπιὰ πῃ! υἱςυ}υ4ας γοτία8 1|» 
τοῖα ἀείεια ἔμπῦ. ὅς) ΣΦΙ ΠΡΙ! φΥδι1 5 ἸεσΊ τ Υ ) 

ΜΕΥΑΔΕΤΗΓΠΆΑΘΗΟ 

ον ἘΘΡΓΑΟΙΑΟΕ ΠΙΚΟΥΡΟΟ, ς υϑὶ ρρίεο ἐπεξεργασίας ) 
δα ἴῃ υἱτῖ 18 Π{πεᾶ 9 

ἐν ν ἸΔΔΟΚΩΝΤΑΟΔΥΝΑΜΕΊΙΟ,, υδὶ ὥρρίεο δ δόσκονο 



Ιόὅο Ὁ ΙΑΥΤΗ ΕΥ ΓᾺΡ ΔΩ 

ορημπα εἰ μος ρίοοοὶς Ἀοροδῥ!οδε, χραἱέ ὀγάηο [6 οἱ" 41 510}14.,).ὄ ὅκειο. 
άπο ἰδ ἰονο ραγεἰσοίαγὶ ηιοηθῖθ. -. ἰάξτῃ Ρ.2390. Ομοίο »εράαρίϊε ποπ ροιε- 
απο ο[Πεν ὀσέδμ!θ πθ᾿Ἐομῥὶ, οὐ ία δ᾽οἸδα γα α᾽ Βκοηιαπΐ {σσρεα.. (υϊη ὃς ρ. 
240. (ΕἸ εθεγγί πη πιὶ 1ΠΠπ4 ὃς απτιυ ΠΠπτυτὴ (601 ρΡΟΡα]] ἀεογείαπι ἀοσαγαῖ!5 
αυδη δηζεα ἀείογίρτυμη ρτγοάαοὶτ, ἴῃ υο (ΕἸ. Μίαὔει ( 4|11 Απείαυῖΐτας. 5ὲ- 
Ἰοῶξ, ἘρΡ. τ. Ρ. 13, πηϊγαῖυῦ Ε αυϊάεμη δς Σ Ρἰυγῖε5, {ε4 Εὶ ραγίτεῦ ἃς Οὐ ρτο- 
τὨΔοαΘ ἔρυρὶ; 4085, Πα}, Πτεγαγαπὶ ναγιείαζος αἱνεῦῇς ἰοησΒ ἀἴατιθυς 
σΟΙΠΠΙΠΙΓΟΡ ΓΥΙΌΪΠλ.}5.. ἐξαυϊοτὶ ταηταπὶ νοὸ ΡΟ  γεηηας Πρ γΓα5. ΡΓΟΑ ΠΕ 
ορίπδηζες, δ64., οδίεγνδητε {ΠΠυ γι Ππιο Ῥτίηοῖρε ἀε ΤΟΥγεπηαΖζα , 0 
οἱ ὲ οδὲ ρμοα ἁμόἑεαν ὁ[}γὲ [ατα Οεία οἰπεὰ ἀποον ε[α ἀοίία διοίδία ἀἐ 
ἐδ ἀϊυμεα, φιαμάο ἐ Εορεσηΐ ρα[ίαγομο 1] πῆαγο, ὁ Ὀεππεγο αἰαὶ οοηηαίς- 

Πα ἐλ φιοβ᾽ Π|οἱα. ῬἩῆς οἰνίταῖεπι ἃ ῬΒΙητα ἀεβγμέϊαπι,, ὅς ἃ ϑῖτγα- 
δοηθ, αἱ Αὐρυ  τεπηρογίθυς νἰχὶτ 7). ἰητοῦ ἀγθὲς., 4185 ΠῸΠ ΔΙΏΡΙἸ5 ἃ 
οἰνίδυς ἱποοϊογθηζαῦ, τεσεηΐεγσι 1014, τηοηϊεγας Ρ6. 240. 

[0πά46 ἢς ςοποιιάϊτ Ρ. 241. ὃς 242. Εοντζ᾽᾿ ὃ, οὐὸ ' τομ[ο|}}Σ αάμηζεν 
αἰἰα ὑεάμα ἀ φρο] ἐγγοίγαραὐι  ἐ το ηη07..,. οὐ ἰο {δγίυεγα ἰθ ἰθέίογο ΟῚ οά 
Ε εὐα μ[αίο ἐρμαίητοη!ο ποία Οὐδοία Ογθηξα!θ.γ φοΙ!6 π χροὶ α αἱ Ονολάοπηξ, 
ῃ05} οὗδ βοτο ῥγίνηα αἰοἰ  ΡΉρογο οράσμογ 14. αποδὸ (46. .γ. 6. {0γ[8 ἐγε [θεοί 
αὐκηϊΐ, ἵ εν ὃ μο4., αἰἰα φααίο ἰο {{6{{0 Ἐκ ἹΜομηζαιιοοι,, τἐμέτο οδο 4- 

σον [αριϑμ! αἰϊοῤίαγσίο ργίρια [6 πὸ β{{6 ποία {μα Ῥαίφοργαξία,, α' γομάουὲ 
μι ουζαῖο. ημαπάο αἰὐ ὑόημθ [0110 οἰ οοοδὲ ἐΐ ραυϊηηθηο εἰ! Μοίαίτο «εἰ 
Τοηιρίο ἐἰοἰ 4 Ἐοντιηα [τουόγεο! β'ᾳ οἰ συφηκὶ ἀο}} σηείοα Ῥγθηθίδε οἱοίπο 
Ἰορια.. αὶ τρήον οοὶ 1 φμοθο βηροίαν ἸπομΗΜΊΘΉ:0 7 μίαϊο 1 (ΟΣ ἐπ ἱμο- 
5ὸ ἀεἰ Σ, ε ἀαἱ [(πρεῦὸ (4 Ῥ]ϊπὶο (1,. 36. ο. 25. }. 6{Πεγ6 {ἐαἴο 4μεο οομγε:- 
10 μὲν ογαϊϊηθ ἀϊ 51}}4.. (1) ΓΛτποίζτατα σοορίανεγε γα ΠΡ 5γ114. Ῥαᾶγνὰ- 
ἰἰὶς οογῖδ ογυξες : οχίας ποάϊεαυς αυοὰ π᾿ Εογίαπα ἀείαθγο Ῥγαηεθίϊε ἔδ-: 
εἶς ; ἀφυξιο φοηξεαγο : ( ϑωρρίονιοηξ σμκ υπ]ητίχμί, ΤῸ 4. 1..7. 0. 2.} 
Ψ οὐἹἤπι}]6 δυζεα εἰς [πὶ ἀπο Αυρσυίζαπι Πυ]ὰς Πζογο τπαίατοπεπὶ ἔω1- 
ἔς [λέϊαμι. ( Οὐαπὶ γνηυξατίομἐ ΠῚ Ργῖὰς Ἰήθπὶ Μοητςίυσοη!υς, Ρ]δςξητὶ- 
πὰς, Αὐυάτοῃίις.,, ὅς ογήδηυς Αὐρυὶ ἀνοὸ, [οχπϊτῖδηὶ τα ρουῖδυς 
ΦρΑΠ Εἰ δι 5.. ΝΊςοίαυς ΧΥίτς, δ Ἑάδυδτάυς ἐξ ΨΊΓΥ., υΐηῖο ἔδουϊο 
δροπίυβ5» ἴωρτα ἰαυάατ! ττἰδαεγαθ.. ) οὔυσόηης ἰο {{6|{{9 ἀποογα πο᾿ πογὲ 
φίογηὶ αἱ Ῥ, Ἑδοαγάο Οονβηὶ., 1] φιαίε μοὶίο [ρίεραγε 1 οοἰοῦγε ηἸαΥΜ1ο 
ἐοἰἰα Οσαἰίονία Ἐκγπείε., οὐ [οη0 οἴργοίίε ἰὸ {πιοὐὸ αἱ Εγοοίο ((Ἰ, (Οοτῆηὶ 
Ἐχρίδιίο, φείϊα, ὃς ἰάδογες Ἡθγοι} 5 ἴῃ ΕΧΙΠΊΙΟ Βδγπεῇδῃο πηδγιηοῦὲ Ρ. 
43. ἘΔ. δηη. 1751.}» ρίρἠδ τπὸ εἰε᾽ {μοὶ φηροηπη!ΐ ἀαἰ ογεαογίο πιοτὸ 4π- 
εἶτο., μὲν τϑάογυὶ {ϑρηργθ τα 1 Σ Ὁ’ 4 Ἐ, {οροίμησομόο : (ἸΒαταξίεγες Ἑ 
ὃς Σ Ρῥγιμηϊρεηΐϊα ψεζεγί 4 ἔουπηα {ἘΠΠΡΕΡ 1Π ΠΠΔΓΠΊΟΓΕ ΠΟΡ]5 ΟσΟυΣΓαηζ 
αυυπὶ ταπιεπ ἃὉ Απίοηϊηϊ (μίας φατε γεσεῃτὶοῦες. δ᾽] ἐοτυπιάεπι ΟΠ ας 
ταδοταη ἤσυτα Εἰ ὅς Ο τὰ ἴῃ ΠυπΊΠηΪ5. τὰ ἴῃ ΠΠ]ΔΥΙΊΟΥΙ 5 ΪΟΓΡΑΙῚ 
οοριδης; γᾶ μοὶ μοὶ ὐρηῖγρὶὐ αἰἰα σορηίπιοηθ 1| ὑαίε ἀϊ γαρηο 41] ΜΗν- 
ἐαίο Κὶὸ ἀοἰ Ῥοπίο, ἱγουσίο πὶ ρογὲο οἱ υδηξίο, 6 τγαίρογέσιο μὸν ον με ἐὲ 
Ῥαρα Βεπθόοιο ΧΙ, ἐπ Εορια ποὶ ἹΜμίοο οἰ Οανιρίάοο!ο., πῇ πο ᾿᾿ Ἐ- 
Ροια ἀοἰ αηπο οἸημαηξοἠίηνο “ιαγίο οἰοἱ γέσπο ἀϊ Μλνίάαεθ, σον ρομθη- 
26 αἰ ̓  χηπο 687. αΐ ον, ῥά αἱ 68. φσυσπὲὶ ἰᾳ πα{οίία «ἢ Οὐδεὶς Οὐ 0.) μον 

1 
“--πππετσιτοττος-- --.-. ..-.ὕ.-. -ἷοὀο-ς-ς--.--.-.-

-.--- ο-.---------.---- ---ς-ς- 
(1. Ριασμπείξίηο 1ππποίζγατο ετὶ πὶ πυης {ρΡεΥΠτὶ » τος ητίοτοπι δἤίρηβτ χιβίοθλ [0 5181}8 

᾿βδιτηο! θην ἰπ ἰμ4 ἄς μος ορεῖς ᾿ημῆνο ᾿ μἰετιάτίοπο.. 



Ὁ 1 ΑΙ ΠΣ ΟῚ ΒΒ. Α: 1δὲ 

1 φοιηρο.γ ἡμαμίο [τι {τοἱρέτα.,. οἱ τ φονισοημε εἰ σοηξο[ἀγὲ . “ς ἘΧΊΡΑΙΣ ρταίται- 
τίααθ. πῃοπαπηεητὶ ΒΟΙὮ ΓΙ ῥσαβηάϊο ἕδος οεγίοαια αἰ οΣ πὰς, οἰαξαΐξογοπι 
Ε ἴοησε «ητὸ ( χἴασιιπι φἴατεπι δά! 6γ] οοπίμεν ἴε- ..0 φυοά δὲ ἀς Ἰυπαῖο 
( ᾿Ιδιάςπι εείυῦ.. ΜΙ46 (οσῆηὶ ὈΙΠεγίατίοη. ἀεὲ Οὐσαάῖεσο απεηθὸ ΝΜ|1- 
τῆγιαατὶς Ῥομτὶ ΒΚερὶς Τ, 6, Περδύ. 1, δυθοὶ, Εἱτίογασ, ΟΣ; Ρ. 5.5. 
ὃς 46. (Ποπξεσ δζ. εὐπλάσεπι 1014, ῬυὶποΙροπὶ δά 49. [που ρεοπει Ῥᾶποῦς- 
τηϊζαη, Ρ. 266., ὃς δά [πίογὶρτϊομεπι. 66. Ρ. 310. 

51]. οὐπὰ ΘΡΔΩΒΕΙ Πλΐ 5. ἐ8. ργαίταητῖα. δέ οἵα. ἡσηλπιαῖ, Τ. 1. ὈΠσττ, 
28. 55. Ε4,. ΔιηίτεἸαάδτη,, 8ηη,. 167.1. οτοά!Πἔες, ἢ Πριπα. υδήταζιψη . Ε » 
εἴϊε τεοοητίς., πες Απιοπὶπογαπι αἴδτεπι Ῥτωςεάετε. ΔΠΠπ4 ἰοπσα δπεῖ- 
αυϊὰς εξ ρῥγοῦδς 1άειη 1816. ἱ τἰποορε Ρ. 264. δἀ [ΙηΐογΙρίῖοπ. 48. υδὲ 
οοηΐριοιτυς ἤρυγα ᾿υλάγατα αὐ Ρ( 1). δὲ Ἔ ρῥζὸ Ο; δὲ ῃος οοπῇῆγπιδε 
δἰζεσα ἱπίοτιρείοηβ Ῥαπογιηϊταηδ, Ἢ 103...“ 115 Πρ ἢ. δ] ου]}}ς 
ἃ Ουλιέεσιο ᾿εἀϊτῖς ΕΔ, ΜΕεπαᾶπο;, δῆ. 1624. ἢ. 257. 340. ὅς 341.» ἀυ1Π- 
488 ΤΑΙ  ρυϊοηῖθυς ογταςαίληϊς δι (αταπαῖς » ἂς ΡΥΠηυ5 Ἰάε ῬΥΙΠΓερς 
1η Ἰᾳςεη, Ρτοτα τ Ρ..2ὅ3. ὃς ον...) πια 15. ΤΩ(ΟΥΙρτΙοηἱδὰς Ἀσηηα τέρεγ- 
τὶς ὅκ΄ ἐπ τὶς ἀὉ ἐγαα 11 ἥϊπιο Τείαϊα Απτοηῖϊὸ ΓΟΡΙῚ Ρ.. 102. ὃς ἴεα4. 1Π 
(4 ἀοξ! ΠΠπηὰ ὃς αἰπιῖς ράταπι ποία Ὀ Πεγτατίοπε, αὐ ἱπίογιρτα εἰξ Ἐρὶ- 
ταρϑἠμὴ δ ϑυθν ΜΑΥ γΥῖς ΠμΠγαλμην. ,. ἀευϊα ας πα  ππδεῖδας ὅς Ἰαρὶα1- 
Ρὰ9 Ἄποντα ὅζ ᾿αΠ]Ἰαγάτη Πα εἰν! ταταπι, 4; ν]άεγ! ροῦαπε αρυὰ ΝΙοητϊ- 
[αυξοπίυη ῬΑ ΦΟρ γάρ, Ὅτας, Γ,. 2. ς,, ὁ. δεϊάξη, ἹΜαγίαοσ, Ασαπάε]}]}. 
ἢ. αἱνός ᾿ξ. .4.4... ῬΙάεαυχ Μαγήιος, Οχοηϊεηΐ, ἢ, τ. Ῥ.. 85. ὍΙ Τη(οτρτῖο 
Ατμεηῖβ. 1η. Απρ] αι. ἀείαία,, ἀεηΐαᾳας. ἀρῃᾷ (ΟΥ] [ποτ ρτίοῃ, Αμτίᾳ. 

Ἐττγοτὶῳ ΤῸ [ν Ρ. 45. ἢν 82. ὑπά46 γῆς «τοόϊς ἀος! ἤπιας Η]ς Ῥτΐποερς ρ. 
2ός. δραηθηθο πο αὈγούδο ἀϊ {Πομγο οοσὲ ξεσηοανιοηεθ. φρο. α[εγίτος {ε 
υδάμεε ἀυεξ[ο ἰδ πιραρ ίς αἱ υ͵οαίοηα Οἰτὰ ἀοἰΐα Ῥαϊς ίηα ,, ὀσηίμο ἐπ 
φθγὰ «1 «μσιμίο, ἀϊ Οἰαμάϊο., ἐῤ ΙΝείοηθ.) ἀ ΤΊ. 6 ἀϊ Τροναϊίσπο 17: 
τη ἰδ. μα! (1 ἰερρο ἰφ μΡανοία ΔΈΚΑ ΔΩ, οά. ἐπ αἰσμηξ ημεία ἀϊΐ ἘΕ- 
ΒΑΛΕΤΟῈΕ ,εήροονηρ αἰξνθ, ἀἐ «Ἐγοάδ υάπεῖρα το ᾳ Π{ςγΐχίοπο ἩΡΩ,ΔΙῈ ΤΕ- 
ΤΡΑΡΧΗΡ: » αυῳ Ὠμπηηδία νἱάθ ἀρυὰ (1. Νοτὶς 7). ρος δυγο- 4: 
οδαοπυμ, ἴῃ ὈΗεττατίοπθ 46 πυπηπιο Ἡεγοάϊς Αητρα, ὅς ΟἹ: Τοῦδη- 
ὨΦΠῚ Ταροδυπι Αείηετ. πυπιπιαῖ. τεσὰπιὶ σαϊποῖ. δεπῖ. Ὑαρ. [Π, ἢ. 
: χρτῶς, ἴ,3» 

οἷς. ἰθἰ4. Ρ. 243. ΕΙ. ες Ῥτίποορς.,, αυδπὶ ῬΙηάατίοα ΡὨγα Σε- 
χελίας ὀφϑαλμὸν 7.16. 8 ππϑγῖῖο νόοᾶγε ροἤῆς., (ΕἸΟΙ ΡοΟρΟΪ ἀδογεῖο {ὰ- 
ῬΓβ ππῤπιογαῖο., Π!ἀεπιαὺς τοῖς. πυταπιατίθυς., ὃς Τηίοτιρείοπε Ρὰ- 
ΠΟΥΠΊΪΓαΠᾶ. 38. ἃς πηι Γἰ5. 4|115. ἀμτ] ὉΠ] Παὶς Τη(οτ! ρυ]οηϊδας. δἰ οι 5. οοη- 
ἔμτας οριηϊοπεῖη ΟἹ... Μοπείβυσοηῖ!, 401. ἴῃ Ῥαϊῳορταρῃϊα Ογάσα ἢ,..5- 
ς. 4. αϑητηηανεγαῖ τποπηθοϊοαμη ἔογπηαπὶ ἰἰζτογαγαι. Ο., Θ. ἅ ὦ. (2) 
αὐ ἴῃ Τθ0}1}5 510 .}15 ΘΔ] το σοπίρ!οἰταῦ., ποη ἱπἀαόϊαγα νί ἀεὶ οἰῇ ΡΟΙῈ 
τεῖὰ Κοπγάμα. Δάδο ἤδης ἔογπιαμη. «ἢ τοῖα τΠΟΠΊΒΟΪΟΙ Οσσυγγεῦα ὅς 14 
Μοηυμηθητ5 Ετγυΐοὶς. Ν΄. ΟἸ. ΟοΥἹ Ρ. 150. ῥγαίατ. θη{ε{4 46εἰ «ξεν 
δδιο “ερὶ! «Ἵπειορὶ Τοίταηὶ., ὃς Ῥ. 29. Ἱρῇυΐηεῖ. ΟΡΕΓΙ5 . 

Τονν. 17. Χ Ῥατὶ- 

(ι : Ηξης νίἀς η΄ Ταῦ] διΐὶς ὨϊΑιτὶθα ΡΤΡΙ Ν,ιὦν, 
(2) Ηκδτυιρες ᾿διςτατ απ τποριδοίς δ ἰοτλδα νἱ ἐς ἢπ ΤΡ14 ἢυϊς Ὠϊἰαιῖρα (θ᾽) εξ ΝΕΙ͂Ν,: 



62 ΝΠ Α ΤΉΝῊ . ἂς 

Ῥατιτεῦ ἰάδηι. πυηαύδη) ἔλι!ς ἰαυάδηάυς ῬΥποορς ἀρ ΤΟΥΓΕΠΊΩΖΣα 

Ἰοσιηδτὶ ἴδ, αυαπὰ τλυΐζο τεσοητίογεη εἴθ, ἢδς ὉσΟΌΓΓΟΓΘ ἢἰῆ ἂρ Πη- 
ΡέῦΟ Αὐρυβὶ οτγεάιάθταης Μοητίβιοοηῃίι5. δὲ Πὰς ἘΡΙτοηαῖοΟῦ., 4η- 

τἰαυΠΊπατι εἢε ἢς ἀειποηῆγαῖ Ρ. 74: Ὁμεα ἥρονα Ὧ ἰᾳ πυράϊαριο πο α 
Τ{ονϊσίομο οἰὲ 1, Πὅθο, σε ρογίαία αἱ πμριοίο- 1,111... π]}} αἰτγα αἰ Ἑηπα αἱ 
Ἡηοο Ὀ, ΧΙῚ.7. 9 ποὶο φηθάαρὶ ο ε] δοίαητο, εὐ Ἐπιοίία.. οὐο Ῥοίγαηηο 'νε- 
σου ποὶ Ῥαγηία, αὐααυθ Ὡυπ) πιδία Ῥτῆο Ὅ6|10 Ῥαηΐοο δητγογίοσα 
εἶξε «ἀεοίατας. δ} Π10ες ἰηΐεῦρ Ῥαηουπηϊζαπας Τη(οΥριΙομδ5 ὉσουγΓΙ τ πῇ 
1.111. τοῇονα 4 συονίο ἐγουαία πο 6 σαριραρηδ ἐοἰ} αητίοο 1, ἡ] δοο., οσσὶ 

ἹΜανζαἰα - ἹΜΥΛΧΙΜΙΛΧΏΝΟΣ ἹΝΙΒΑΔΛΟΟΌ Χλῶροσ. ΞΕΝΙΑΝ 

ΕΠΟΗΣΑΤῸ ΠΡῸΟ ΛΥΟΌΩΝ ΔΙΟΓΝΗΤΟΥ ΚΑΙ Τῶν Ἐγγονῶν ; 
Ὁυδιὴ 4] ἀθπι ΠΟίρ τα} τας τε οτδηι δητίαυ ΠΠπιαπὶ θεὸ ρσοθαηῖ ποπηῖπα Ρὰ- 
ἶσα», ὩυΔΠΊα06 εἴγοα 1 αηηο 2. 4εἰ} Οἱ ναρί καθ 133...) “ἄοροἰα Τοηάακίοηο αἹὲ 
Κορ “οϑ. ὁ ῥγίμις οἰ} Ἱπσσγηατίοης «61 Του γεγο χ 48. [οἱ10. 1] (ζοη- 
{οἰαιο. ἀΐ Ο. «ωγοίἶο Ὅο4 ὁ αἰ ἘῬ. δον! ο Οορηέπο ,), Ἰποϊίαπι ρυταῖ Ὁ. 
Ῥοιηηοας. ΘΟΠϊανο. ἴῃ. ρεου ]1ατὶ ὈΙΠἤδειαῖ. 46 ἢας ἐεῇογα Ρ. 292. «π- 
οὗ. Π{ορί σίου, ἐΐ Ῥαίογηι. Τάθπι 11Π0Πππ|ΠΠτλὰς ῬτΙΠΟΟΡ5 Ρ. 313. δὰ πίοτ]- 
Ῥιϊοπεη ΤΙ ΧΥ. Τὸν νιογαυ ἐ[ονο [πιο φηϑίεο σηξῆσο {| οαρεῤί φηηθηῖο αἱ 

ἡμοία Ἰοίέεγα { Ὁ ρτοὸ Ὁ, ) μοϊ Οὐόοῦο Τ{ονὶ ἰομ!, ῥὑαδα ἰο γἱμυθηνὶ 4 ὅ0--" 
δὲ ῥογηιαῖα π τπα εἰλ Ῥαϊεῖγα, οὐδ ρμογα μον Ἐροῦα ἰ᾿ σηπο 314. 4οἰ}ἢ Ἔτγὰ 
εἰο’ Φεϊομοιΐ, οοΥΥ Προπαοηο αἱ ἕογζο ἄορο ἸῺ παΐοία ἀὲ Οεεὼ ΟΥο.. 
ἰΝούονε Ἰῆγοοά, Τιὸς γμΐπος ὅὁ Ῥαίνηγγο Ρ. ΧΧΙ,.: 

ἴπηο αὐυθά ρῥζοδαὲ Ἰυπαΐδηι ἕογιηϑη αἢ ΟΕ οἴει. οσηηΐυπὶ δηι 40} |- 
ἸΏΔΙ.. δὰ ΘΟΟΘΌΓΓΙΣ 1 ΤΠΟΠΌΙΊΘηΤ15 ΕἘΠπ͵υΐο]ς. οδίεγναητε ΟἹ], ΘΟΥΟ ἱἢ 88- 
ΤῈῸ ἴᾳο ἰἰργὸ ᾿ηΐοσιρίο: Ὠέζοία {εἰ} ὡλ]βαδειο ἀφοὶΐ ὡδηείοδὶ Τοίοαη!,, ἐπ 
ΕἸγθηζὸ γ. 1742. Ρ. 28. ἘΤΤΌΪΟΙ δυζεη «Παραΐξεγας. 115 Ῥγοσίας - ΠΠῚΗ 65 
ἴχηε, 4 1π Δητ] 4 51 ΠΠπη]5 οδίεγνδηζαν [π|ογ!ρυ] σπΙ δ5᾽ ταοὶς. υἱ ἀπ᾿ 51- 
σεὰ, ὃς ἴῃ δὰ Ῥτα ϑητ) ΠΠ 18 86 ΤΕΙΠΟἿ ΠῚ ΠῚ 80 ΕἸ Ὁ α115.. 4 υδπι Α ΠΟΘΙ Β: 
ἃ ΕΙ. ΟἸ᾿νεσῖο. τοῤβεγαη ἀσέξθ. 1Πυγανις (]. ΟΥ̓ πις ἐπ "γα τ ΠΠΠτηἃ 
Δ εὐππιάεῃ Ὁ]. ΟἸΣνεγίυπι Θρ]ζοία., τηΐεγτα νου] Ρσῖστηο . Αγ Πη9- 
ταῦ ῬεϊοροηπεΠπογ η ρ. 80. ὅς ἔεᾳᾳ. ὈΔδῚ νεζεγγι πη -ἔοττη ΟΥαοδ ἔἶτέ- 
ταύτη ἃ ( Μ ἅς, εαάειῃ -εἴἴε ἀειποηγαπίυσ ἂς Ἐτευΐζα : αὐο4 Ροίξ: 
(οΥπησπ Ρ] υγ δὺς ςοπῆτανεγαπε ΤΠ} ΠῚ Οὐ] υτην τ. -(Θοεὶ.. Βοῖδο- 
τὶ ὅς ΟΙ!νεγῖυς, 4υἱ 1 Ἐττγυίοῖὶς ΑἸ αυ ταῦθ 5. ἤθη Παδίταηε., {εἀ τὲς 
σηδηῖ., ΟοηξΥ. δὲ (]. ΜΜδΖοοιυπὶ Ῥγοάγοιη. τἀ Ἡ ἐγαοῖοα ΡΙΘΡΗΙ λα 
Ὠϊαῖῦ, 111. ο. 2..Ὁ..1τ25. ὃς Τξ4η. “Ἰ ΤΡΤΩΝ δεβτῃ 

Τ:οηδὸ αητθ 1Π0{ἸΥ}ΠΠτη υὐῃ Ῥτ Ποῖ ρεπὶ 46 Τ ὀγγέπιιΖΖα, (], Ῥδοϊδυα!. ΥἹΓ 
ἀοξ!!Ππῆις., ὅς ἀε σὲ δηταυαγία ορυης Ἱπογιτὰς, ἴῃ ἐστοσίο πο ΟρΈΓα 
Ἱπίογρῖο., Μαγηογα Ῥεϊοροηηδῆα, Βοηῖα 1761. «ἀ ΠΊΔΥΠΠΟΣ ΡΥΪΠΊΟΤΙ 
(1) Νο]. 1. Ρ. 33. δι. 34. ῆς ἐγυάϊτε., ἐς ἔοϊες., ἐς φυσάταϊα δἢ ΒΕ .-- 

συγ 

(,..) Νοιᾶπάυπη δυϊειὴ ἵπ πος ἸΝΑηί8πΠ0 πιγᾶγπιοῖθς Τορε γί πον τ ἃς ἱπαυαἴτυπη ποιπεπ 
Ὁϊκηχ ΚΕΛΚΑΊΙΑ͂Ξ,, φυοὰ φυϊάδη ἀόδῖε Πα τας ΟἹ: Ῥαςίδυ αὶ, σεῖς οδίεϊ ναηβ ἴ014, ρ΄. 

19. ὅς [:44. δρῃά Αἰτίαπιοι ἵ,.. ΝΊ. ἐς Εχραάϊτίομε Αἰεκαπά, τεροποπάυπι δυέξοτὶ- 
ἴϑῖς ιυ)υίςς ἸΔρΡΙ ἀἷ9. 7) πες ποὴ ὅς 4υοτυπιάδιῃ Ὀοάίσυιη ,) μος ᾿Διιάἀδ8ι εὐνμων δὰ 

τ] - 



ΠΑ ΒῚ8Β κ. 16: 
συΐὰ ἀϊρυξανεῦαῖ : ““ Ηδης Αὐρυϊὶ ἀνο ᾿π Ρυδ σα. τπαγπογα ἰηνθέϊατη 
σΟμοοσαὶ (οηΐα. ἀεσεγηὰης Ῥαϊ οργαρῃϊος. Ογαςς Ρεγ πὶ Μοητᾷυσο- 
Ὠἶὰ5.. ὅς 40 1ΠΠ105. ΟΡτ5. 15. ἘρΙτοιηεηλ οορὶς. Ῥ]ασεητιηϊας (. ΕΡΙτΟΠΙ. 
Ῥαϊαόργαρῃ. ς, 3..}: νεγυπὶ 6κ Ἰοηρα ὅς “τεγαῖα νετογα ἢ ΠΙΟΠ ΘΠ ΓΟΓ ΌΤΙ 
οδίεγναζίοης, σοητεπρ τ] οηθα 6. 16 ργατεγεα ἐπαΐμεγα π16 ροῖϊδ ςοηῇ- 
ἀο. δας ΠἰτογοΣ ἔογηα Πποίηϊηο9. πο ἀϊὰ εἴθ υἵος͵, {εἀ. Ὀγεν!ταῖα. {8.0 1}1- 
ταῖεαις ἔσει δε μα] 5. Αἰτθγαηι Γῇ εοε Οὐ... υτροῖθ αυὰ ὕπ]οο Ταἰδ} δὰ 
ἄγ} ἀυέϊα ΡΙπρίτυῦ .. Ναπὶ ΤΊ ὡταῖθ ἤθη αυαάγαϊα . {ε4 τοϊυηέα ἰὰ- 
πδίϑα8. Πυΐὰς [Ἰτοῦα. ἐογ πα 7841πι: Ἰηναϊαεγαῖ  ηποά ταησὶς ΝΙατε4]}ς (1... 
14.. ἘρΙστγαπλπι, 80. }. 

υποοῖρο ἱππαῖα {ογιρέμης το μαάίηθ  ρΊηα ὁ’ 
Τ᾽ αρίοιάα δυΐθπι. Π|τεγὰ5 ἔσζαίργο Πηρεηζες 5. σοῦ ΠΌΠ τη 42. δὰ σεγῖθ τη1-᾿ 
ὨΪΠΊΏ ΤΠ. νἹζατγθηῖ ἰαθογεπι, ἢ ρύὸ ἘΞ (ουἱρηπδης (.. υὐταΐατα ταπηθ οὐ- 
τΠοργαρῃ αι. 4φαον]5 ΤΕ ΡΟΓΟ (δααι1 ἔμητ᾽. ὃς αὐ ἐαπὶ {ογ ΒΘ]. Γατ]6- 
ΠΕΠῚ.) 4085 ΠΟΙ ΓΘ. ΟὈτΙ Παθαῖ,, {ε (6 σοπίουι πα Ὁ «0 ...0.. ΠΟΘ Δηῖ6 
ται Αὐρυΐε!, ποῦ ἱπ ΠΌΠΊΠΊ15. πιοάο .. ἰδ δὐϊα πη 18. Π]αγΠΊΟσ θὰ 5. 78Πὶ 
οδεϊηπογατ: ἔογπιδ: Πτογο. Γ᾿ 4. ΤηΠ]ο]ο ᾿π. Ρυ 15: απο ΠυΠΊΠῚ:: ΘΑ ΧΙΟΓΌΠῚ 
δι: Οὐ ποΐθηἤπυπι",, 405: ἴῃ: 1 είλυτο: Βτγιταπηΐϊοο (. Τ. 2. ρὲ 135. 147.} 
Βυδ[ςαν Ηδγπιὰς., ᾿τεγαπιααε. Ηανεγοδηρας τεουάϊτ ( ὈΠεγζατίοη. ἐδ 
ναγία αγοδγυμα. [ἰτογαγαπλ. (ογΙ ρῖαγα ὅς: ἔΟσπηΔ. ρ.. 185. ἢ. 31..37..}» ἴῃ 
αυθας: υττ]υΐα6. ΡΟΡΌΪ ποπῖδπ. τὰ (στ ρίαηι. ἰσρίταῦ :: ΚΑΞΙΩΝ ,) ὅς 
ΟΡΘΩΓΙΕΩΝ ., (ὰπῃ πυτα πη8115: ἀιτθ πη: ΡΥΟΓΙ.5. οοησγαϊῖν. ἀταυ 8. οοπο- 
τεῖ ῬΙερῃϊίτηα. δογπλάθηλ: θα ΧΙ ΟΓΙΠΊ ,. ᾿ΏτΕ τη οηυτηεητῖα 7 εἶα ἃ ΟΠ 5Π8}}0 
νυ]σαίυηι.. (Απεαυΐταῖ. Α δεῖς. Ρ.. 114.}.. ου})ὰς. Γἰτα} 15. ΠΠῚ}}Π1π|ὰ γραμμὴ 
ματείᾳ. ΘΧαταῖυητ: Εἰς :. αὐ αὐϊάεπα. πηοηυπιοηῖα Β ΟΙδηὶ, [ΠἸΡΕΓῚ ΡΓ]- 
τηογύϊα (δίδαγμα 6. ἀΟΠΊ ΔΙΊ οπείη 9. σεηζατη ὅς Δ Ρ] 15. ΔΠΏ15. ργθοεῖες- 
τε. [δε δὶς δυζεππ. ἔοσ]5. [1η8115 ὃς αυδάγαῖ]5. ΕαΤ Πα] 6. ΔητΙ αἱ Γαῖα ΓΕ- 
τη τ ΠΠπηα., Ρίαγα ὅς. Ἐχαυ!Πτίογα ν!άθθ]5: ἀρὰ εὐπιάσπι ἀοέλΠίπηαπι Ῥὰ- 
οἰδυα! οπληΐπο: ἰερεηάμπι. Τ. 11. Μοηυϊηεητϊ., Ῥεϊοροππείς. ἃ Ρ. 255. υἱ- 
40ε δά ρΡ. 261. υδἱ ργονοζαῖ' δήὐ΄[ νεζεγγ μηδ. 116. 1ισοηϊςογυ,, εχ Ευ- 
τυ επίάατγαπι. ὅς. Ῥγοο!]ἀαγυ πὶ {ἘΠ ΡΕ: τορυπι᾽.. Τ ΠΕορομρὶ., ΑΑἸσαπΊθη]5. 
Ῥοϊγάοτϊὶ: τηοπυτηεηΐα.,. α Ο]. ΑΒΡαῖδ. Ἐουζπιοπε ἀετοίζα. ὃς οάϊτα. ΤῸ ΧΥΝ. 
Αἔὸον. Αὐοδάήθηι,Ἰηἰογ ρθη. 1π 4 1152. ᾿Π4 01. Π. τηϊηὰ5. ρέγρεβ5 εἰξ τε- 
οὐγναῖ! ἐρβίοη. Ριξϊυγα,.. δἰτογηδατ 114 ςεγῖθ. οὐπὶ τεΐξῃ!ηθα ; ἀἀ’ Ατςῃ]- 
ἀλη! .. αἱ Αρεῇ]αὶ. Π] 15. τὐεοξητὶ5. ὅς. διηρ ]] 5 ΔηΠἾ5᾽ αἢΐδ. Αὐρυΐϊυνῃ 
δρασίᾳ γεσηαντῦν. ΟΙΥΡΕΌΠῚ τηδγπιόγευπι. αὖ εθάεη (]. Εοιγπιοητίο ἴη- 
τες ΑΡΟΙΠΠηἰς [81 ταθεέῖα ΑἸηγο] 5. ̓η ΕΠ ΤΠ .. ὅτ᾽ 1. οὐ)5. ἘΡΊΡΤΑΡΠΕ ; 
αυατὰ νἱΕὙῸ ΧΝῚ, ΑἕοΥ. Ανοαδάεπι. Γηογι ρτ!οῆ, . οσουγγῖς 6- ᾿υπαῖὰπὶ. 
ἃζ Ε αυδάτγατιμῃ ; δά. ηυγη)πηα. ΟἸἜΩ11.,,. ΠΥ ΓΙ ΟΥα πὶ ταρὶς.). φυοά 8ητ 8ΔΠ- 

2: ὨΌΠῚ. 
---.-.. ὐ...--- 65... ὁ... .  .. ... . . ...-. ---- οὕ... 

Αὐτίδπυπι Ρ᾽ 484. ἐς ᾿Αϑηνας. τῆς" ᾿Αρτέμιδος τὴς ΚΕΛΚΑΙΑΣ τὸ ἔδος,, ρτὸ ΚΕΡ- 
ΚΑΤΙΑ͂Σ , αυοά πιᾶὶς ἴπ οἰπηΐδυς ΒΕ. τεσεριαπὶ ας 7) φυοάφιῃε ποπιεῃ Ρα]πηε 8 ἔχεις 
εἰτατίοη. 1 Ορτιπιοβ ἔεις Αὐέτοτες Οτάσοξ, δά Ατλϊαπυτα. ρ. 240. ἀετίναθαν 40 υτθεςυ]α᾽» 
αυτ' Κέρκας ἀϊσεδδίυτ, «ἀ Βυτίρυπι Εὐἀδοϊοσυδν ἤτα » πο ἰοῦρξε αὖ Αὐ]14ε) ἂς 408. δυϊάδε" 
ἴῃ ᾿Ακεσίλαος :. ᾿Ακυσίλανφ' " Κάβα ὑὸς γ) ᾿Αργεῖος ) ἐπὸ Κερκάδος πόλεως ὅσης Αὐλέδος" 
πλυσίον. δεὰ. ὅς ἴπ. δυἀ8 τεβηξεπαάμπὶ ἀπ Κελκάδος. ἀφο]άται ςοπίςπί 5). 4υἱὨ τε ροητυν 185 
τον Ν Δπίδηυϊη [ὩΔΙΠΊΟΙ ὅς ΒΙαπεριαὶ. Οοάϊςεβ, 
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πὰὰ ΟὨΓΙ τόδ. ρεγουαπι εἴς : δὰ πυπηηα Αητίσοηΐ Κερὶς, Τοΐδῃ. 
πὶς ΗἩγεοαηὶ, ἢ]. ἀπῖε δηηὰπὶ (ΓΗ ττο. ρεγουῆαπι ; δα πυπιπια Ῥο- 
Ἰεπιοης Ῥοπῖὶ Εδρὶς.., δἀπῖθ δῆπαπι ΟΠΥΠΝΙ 26. ρΡεγουωπι : δὰ πυϊη!ἤπα- 
ἴα ϑαυτοπιαῖ!5.» ἈΠείουροτίς., (οῖγς ὅτ. 4] Βοίρμοτὶ ΟΥ̓ ππνο Γαρησπι 
Ροίξ Ῥοϊειμομεῖη τεππεγαηΐ.., ὅς ἴῃ. υΟΥΏΠΙ ΠΟΠΊΠΪ5... ἱπαᾳὰ1ς 1δ᾽άεπι (Ι, 

Ῥαοϊαυάϊ Ρ. 259... ἀπὸ 114 εἰεπηεηῖα Εἰ ὅς ὠ:, αὐ 'πΠ ΙΠΟΧ σέοθηβιὶς 
ὨΌΤΆΠῚ 5 Ἰτεγαῖο σοπηραγεηῖ. [τὰ σΟΠίζαΠτΕΙ γεῖθητα σΘΥΠπα ΠΟΥ, αἵ οχὶπάς 
Ἰηΐεσγε ᾿ἰσθαῦ , ἤαης ἴδ σοπιπιαποπὶ ῬΟμτ] Βοίρῃογί 46 ἐγ ρυγασα. , 
Δρτεα 81 ΡῈΓ ΓΕ Ιαυας Ογώοϊα ραγῖας (ε ἐπηάεγεῖ ἂο τπδηαγοῖ.. Ῥγαῖογθᾶ... 
ὑπαυϊς Ἰάεμη., ἱπ ὁπιῃῖθας Εἰ Γο6 ΠυπηΠ115, 4 πεμηδαπηο άπ 1 ἀἰ τα οἶδας. εχ 
ποίτι]ς πιλτπιοσίδυσ, τῷ ορἤίοι τοῖϊαηἋο Ἰυσίτεγ σορυϊατυγ Πρηλα ὀδήάεπι ἢε- 
χίοπε ἐείογπαίασῃ.. Οὐδ οΡτεέπη ρεγααΐαμη ΠΟπΠᾺ}}15 ΕἰἙ, ἐαπηάδηη πῆς 
ὈΓΓΙαἴη ας. {Π{τεγθ ξοι τυ ΠῚ . Ρατεηαας {115 τε υεπάατῃ εἴ τταῦθηη ς [ἃ 
ἐδο αὐ] 46ΠῚ ν]ΓῚ5 ἐγυαϊτῖ5., 40] τὰ ἐεπειαητ., υἱεγοὸ σοποξάξγεμη., Ὡ1Π ἴπ 
νεζεσγιπο. Ατο αὶ οἶγρεο., ἂς Μίεεη!ς!]5 ΓΠ(ΟΓΙ Ρ ΟΠ Ρὰ5., δὲ ἐρΠίοη 
ζογπια τοουγνα ἀοΠηδῖυῦ. ἤρηηδί!5. σοηῆρυγαί!ο: τέ πε ΕΓ ὀσευγτε- 
τεῖ ; Εχ 400. ᾿ἰπΠᾳ40]Ὁ 90 οεγίβ ᾳθεῖ. Ε ἀϊὰ δητθ Ος, ἢ Οὐ ςοτΙΠὶ πηο- 
πυϊηξηῖα ὑσγορῃῆς., Τάθπιὶ ργονοςαῖ δὲ δὰ φύδυση Π]υτη ἰεθείοπη ΜΠγΙ- 
ἄλτὶς Ευραΐογὶς) Ογπιπηδῆδστομα, Ἐεσαυς Ῥομτὶ, ἀθπδγ 1}. ΟὈ)5 ΠπΊ6- 
ΤΏ} ΟἹ], Ῥείποορς ἐς Τ᾽ ογγεπΊυ2Ζἃ , σα) αία!α. υἱαπι πιΐγεαας Ρεγριεχαπὶ 
ΤΩΓΟσΙ ρεοηθ. νου ΠΠ} Πὰς Ἰητεγργεζαῖας. εἰς ΟἹ, ἙἘα, (Δουγηυς 16. Ψ ΟΙαΜΠ.. 
ΝΙ. ϑυπιβοίατ. Πτεεγασίασ ηυδηὶ Ῥοςοο Κίς. ἱπ ΑΠρΙοο πὸ ὁδοιποριχρ, 
ὟΟΪ. 11. Ῥαγί. 2.: 6.. 5. [01.:. 297. ΔἊἥΨ͵ἷ΄΄ 1514. δ. 5.5.6. {εἰ ὅς “δ “ΠΗ ΟΙΕΥΟΕΙ 
Ῥγαηείεηϊ., συ)]ς. ἀργὰ πιειαϊηῖς (Π], Ῥείηοερς (6 Τ ΟΥΓοΖΖα, Ῥγονο- 
ςαταζοτα 1. αηνηαῖ ., 1ἢὼ. 4υΐθυ5. πιαῇνῦὰς δἀποίαη 5. ΔΏ1Π181Π| 
ΠΟΙΆ ΪἾθα5, (Π ἐξ πλ]Οἰ του ]αΓἹ Ρ] ΓΙ ες. υἱα5 εἰξ. ἢ τὰ νεῦα ἴατὶ5 ῬΟΠάΕΓΪ5 δι- 
ἐϊογιτατυς Ὠαρεγε εὰ, αυδη 6. πος ρανίππδηῖο ἤχε Ποπιΐπες Π δὲ - 
τὰπς., ΟΡΙη10, αὐθαὰθ 1ἢ ποβτοτυηῖ ϑεγρτοσατη ΔΠἰΠιΐς ρεπόζας ᾿ηΐδαϊξ 
( ἴῃ Κ σΟΠΕΣΙΣ νεῖεσὶ Τιατῖο ., ϑυατεῖο ἀε Απίαυα Ῥσγώπεῖθ 1,,1, Υ᾽αυἱ- 
Ρίο Νὲ ει. 1,α{. Ἴη Ρταπεῖ., Ἐπὶ. (Παγ4. Ἑυγίεῖο ἀε Μυῆνὶς ς. 3., (εδ- 
(0η1]. ὁ,ογήα ἐἰϊ Ραϊοίγίηα ἵ,. 1. ς. 1Ν΄..} ἘΕ.. δυ αι ροΐ νλέϊογιαπη. ἐδ 
(α]ο Μασίο 7υῃΐοτε γερογίαϊαπη, ΟὝΥ̓ΘΟῚ ἀγίϊῆοὶα. Ορεῦα., ἤοοςε οΟΥηδ- 
τηδηζυη τεπΊρῖο Εοτγίυης Ῥγϑηείείηα ἁθά!!ῆξε,.. ΠΕΠΡΘ 8Πη1]1|5 87. 8Π16 
ΟὨγυπι: νοτὰπΠΊ., αἰαῖ, αὐα δὰ δαπ ΟΡΙὨΐΟηΕΠῚ οἰενδηάδπὶ οχοοσὶτα- 
νἱ οοιηροίυϊαυε (]. Βαγιῃοίεηγ., (- Ἐχρίϊοαΐου ἐδ ἰᾳ Μο[αίψησ ἐἦὸ 
Ῥαίοβνέηε Τ. ΧΧΧ. Ρ. 4093. Αξἕΐοσ. Ασβέεμι, [ηίογιρῖ. ) Υἱῦ ΔΟΕΓΓΙΠΊΟ 
Ἰηρσεηΐο, [ἰτοτῖς ἀοδεγι πα ῥγωίδας, ( αυΐααε [Π οΥ ρα θῈ5 ῬΉΘΘΏΙΟΙς 
ὃς ῬδΙπΊΙγθηῖς ᾿πογθ 10 }}}.,. ππ0Ὸ αἰνὶηα ἔαρϑοῖζαγα ΘΧΡΙ] ΑΓ 15. ἘΧΟΡῚΓ ΔΛΟηῈ- 
ἸΏΘΠΓΟΙΗ ὩΙΘ ΡΕΓΕΠΏΪΩ5.. ) εἃ ἀΙρυπηεηῖα δήθο ἢΥπΊᾶὰ ὃς σαν α (Ὁ), υἱ 
ἴοηρε {δγῖὰ5 ροΐὲξ δ} τ. πιυῆνυπι 10 [αρτείδέϊυτα. ἔμ ρεγίμαι- 
τηὰπὶ Πᾶρεαπὶ. Ιάεῃ (]. Ῥαοϊαυαὶ Ρ. 2όο. νεέγεὲ οδέεγνας ἤφς οἵηηϊα 

ἸΔΟΠυΠηΕηἴα ρτα πγειποτγαΐα. δόνεγίας ΠΠΟΥῶ ΠῚ (εητθητίαπη Ῥαγί τε σεοία- 
Ὥατα. . αυἱ ᾿ἰτεγα διπποπίάσθῳ ρυϊίοὶς αγαοῖα 1ΠοΟ]Ϊς Ἱποοιηρεγῖθ.. ἤρυ- 
12.) 45}}5 πράϊεαμπη ΟὈτξηθῖ ἰὼ τηϊωμῖα ἰογρυγα. ὡ, ὩΟΏΠΠ αὉ Αὐ- 

; δου ὶ 
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σΌΠΙ τέρηο ἱπ ῬΌΡΒΙΪΟΙ5. ΠΟ ΠΊΕ Πτὶς ᾿πνα]υἔἜς  ηθθ Π τηϊήὰς ἴῃ ἰδρῖ- 
εἰδὰς., σογῖθ ἴῃ ὨυΠ Πη1ς δὐ οἰπὶ τηοάπμι ςΟηζοΥηαῖα.. τυ] 8πῖε 14 
τειπρὺς ῥγοάϊεσες. Υ. Ῥαγυῖα Νυμηηλ. 5101}, Τρ. ΟΧΙ. ἃ ΟΧΙΠ ΕἬ 
ας. ᾿παϊτ, Ρἰασπηαπι Ἰανευῖς οδίδγγατα δῇ δὸ5 ἰδγίρίογες ( ἐϊέϊθ ἢξ 
νΈΠΙΔ ) σΟυΥσιθΩηος,, 401 ὉΠῸ., Ψ6] 4Ι[6Ὸ 6δχ [15 Ἵμαγαξίογιθι5. ἴπ πδ- 
ΒυΠηΘητΙς. ςοηΐρείζο, τηοηϊιπηθηῖα ᾿ρία οοηΐθίεῖπι Εἰρογεαυθ δα ἐδαυ οὐδ πὶ 
ἠἀειτυάυηΐ φἴϑεπ. 

Ουοά νεῦο ἃϊο εἰοὶς (ΟἹ. Ῥαοιδά!, 6 Ἰαηαίαμη ἀπι ἀπε ΟἽ ἴῃ Οζξοο- 
τυῖ ΠΙΟΠυΠΊΘητα ἱτγερῃῆς., 1, φυοά ἀοξϊ"Π]ηλ1 111}15 ὙἸΤΙ ρᾶςα ἀϊέξαπι 
δε, ταϊηυς φογίαπι ν]άςδέτυγ 7. Π τεσογάεπιαν ἰβηδίαπι αὖ ΟΣ ἤρυγαπὶ ρᾶ- 
Σἰτεῦ ἴῃ Ἐπγαΐίο!ς ΠΟ ΘΠ 5. 80 ᾿παΐαθι σῷ Εἰ σοηίρΙς: - ἡποά ΘΑ ΠΕ: 
ατγυἵααε δητιφυϊταῖει ἱπάϊοαῖ, ἴπιοὸ, αὐο ποπ οδίξεναν!: ΓΙ. Ῥα- 
οἵα, 1π ἀητυ ἤπια 1114 Γη οι ρτίοης Ατηγοίσα, αυδηγ δάϊα!ε 6], ΑΒ. 
Βὰ5 Εουτπηοηΐ Τ, ΧΥΝ, Ρ. 397. Τάθυ]. 2. Αἴξοτ, Αοαάεηι. [ΠΟΥ] Ρ θη. 
ρΡαΐπα ( ὅς  Ἰαηαῖα οσουγγαηζ. ΤΟ ἤθη Ραῆτπι πὸ Ὁ αυσάγατασι; ὑη646 
{ὰατατῖὰ5. 11} 6 Βαγιε!επηΥ οὨ]ὰς Ἰποσθ 11 οἴ εἰγχίνοιαν ὅς Γαδ Ὠραοῖ- 
ταῖεπιὶ {ἘΠΠΡΕΙ διίζοπίτας ΠΉΪΓΑΓῚ [οἷσο, {οσρῆς ἱπ πα ὨΙΠογίασιθης 46 
αἰτεγα δητ απ πια Τπίογι ρίϊοπε ΑἸηγοϊαα . Ὁ. 2)οο9. Ἡ. ἸΧΞ ΕΠ]. ΑΙ ΤΟΥ, 
᾿Ασαάεηῃ. [ηἰοτὶριίοη. 1.6 Τῥεια 61} φιαγγὸ ἄσης τηὸ ἐδ: Τα [ονἹρείοης 16 
Μ. "᾿ υἡϑῥὲ ἘσρμνηΊΟΗΣ 4 Ρηῤίθες 9 09) Ρβανηιὶ οοἰΐος χεΐ η9 ἰ᾿ ὁΠὲ βᾷ5 6π- 
τού οἰὸ., 1 ς᾽62 ἐγομθθ 4Π6 οἣ; ἰ6 ποηὶ αἰ εδη] γας ε} ΘΟΥΣ σὸς μη ἐῤοῖα 
ΡανβαίπορηθηΣ {εριῤίαῥίο α ἰᾳ ἰδεῖν μὲ Ἐθυηπηθ ἰᾳ Οἱπὲ χισεργίοηθ ἐϊρῊ6 [6 
" Ιηζονίρτίοη . ἨΠς δυΐεπι Ιοφυϊτυν ἐε {πὰ γεγεργί πα [ηἰογιρτίοπα ΑἸὴγ- 
οἶα, υδὲὶ Τὰρ. «. 1}. 24. Ρ.. 4:11. ΤΊ ΧΧΠΙ, Δᾶοτ, Αοδάεπλ. [πίοτ!ρτζ. 
ΟΘουΣτὶς ΤΠεῖα αυδαγαζιπη. 

Βοουσπηεηῖο ἤβδο ἔμιζ, υὖ νεῦθ δἱὲ (1ν Μαβδ)ας ἢ ΠΠᾺΠῚ ἀὐεεποδει, 
Ρ. 90. ΟΠ Απεαυϊῖαῖ. ΕΡ. το... 4πΔ ἱποοῦας ᾿ητεγάσπι ὅς ναηᾶς 
ΠΟὈΙ5 ΟΥΘΘΠΊ5 τοσυΐα5., ὅς αυ8Π σασζος 10 Ἰπ 6] απο ρῥγαϊζασα πος ἠ6- 
Βεδίηυς . (]. Μοπείβυοοπιις ἢ ῬΑ] οσταρῆϊα ας Ϊ,. 4. Ρ..338. ογπηαστα 
αὐ Ἢ ρτὸ Ῥ ἴῃ (0115 ἀδργεμεηα!ἔε {8 ἀἸοἰς ΒΑΠΙ] Ια ποξιπι σϑιηῃγῖ5. ὃς ἴῃ 
ἹΜαμυίονῖρεῖϑ ὉΠΟΙ͂ΑΙ ΤΠαγαΐξοσε. {ογρτῖς. οὗξανο ἃ ποῆο ἔξουϊο.. δεά 
ἐργεοῖυς 16 νἱῦ. Ὁ] ρυϊπΊὰ5 ῬΑ Ορταρῃϊα ἐπήαμηθηῖα [εξ .,. ουΐηὰς 
τοῦ ὅς τδηΐα ἐεβεβιυς. ν] δ ΠῸΠ Ροζυεγας ταρα! τη Ρἱέζατα ἴητεγ Η εἴς 
ουὐἰαηδηῆα τιάσγα εἰετοέϊαι . ἴῃ αυα Εταζο ΘΧΒΙ δε . ουὐΐαυς {δίοτ!- 

Ῥίυι εἰ ΕΡΑΤὼ ΦΆΑΛΤΡΙΑΝ ; ἐδ αὐα νἱΐς ἰο Ῥήέμγε σηείοο οἱ Ετγοο- 
απο Τ. 11. Ρ..34. ποΐ. 2. εχ αυὸ ἀϊξοίπηας. ἤᾶης ἔογπιαη σὸ “Ὁ ρτὸ Ψν 
Τιτο ἐεοδηγίογεπι εἢε τἴοπ ρος (1). (οητία ἀρὰ ΟἹ, (βαπαϊογιπη [π- 
[ογὶ ρίῖοπ. Δητῖᾳ. Ρᾶτῖ. {ξουηάα Ρ. 7ό. ἢ. ΟΧΙ.. εἱρ ἤοη ργὸ Ῥ, ἴ με 
Μ (2) Θοσυγε.,, ὑὲ δὲ ἸΡΙάθηχ ἢ, 3. 4.:. 5.0 δι΄ ὅν Σ ἀξ ρυά ᾿Εττυΐξονυ 

ἥρυ- 

(1) Ὡς φυδλάδπι ρεοι]αγῖ ἴοτηηα τὰ Ψ, ἀυχ ἴῃ ρόδο ἘΡ᾿ φβρίοτοα ἄεστγεῖο οοσυττείε, 
γἱὰς “]. Ῥεεϊλυάϊ ἢ Μορυπιεπεὶς Ρεϊοροπηδᾷ! 9 νοΐ. 

(:) χς «δυτεῖὶ ἤἥξυτα δρυὰ Ἠδγπι) Τ ἐ(οτο ΠΡΗΤΗΣ 1, ἘΜ . ο9. Ἑά, Ἰιοηάΐη, 1719; 

ἴπ 4υοάδηι πυππο ΒΑΞΙΔΕΩΞ “ΙΛΙΠΠΟΥ ἘΠῚ ΑΝΟΥΣ τἀ λαβνήνον, αες Ὁ» 
πες Χ τερτγαϊεητας ) ἰεὰ τὴ Φ,, ᾳυοά ποταπάμπ; ὧἐ ὅς ἰδ]. Ὑ, 2. Ρ. 37. ἴῃ ἀυοθυς Ατίεοῖ 

πὐτατ δ) ἘΒΙ ΑΝΟΥΣ , ἃ ερ χβκλεσε: 



166 οἷ ΚΑΤ ΚΙ Βαι- 

ἤρυτγαιη τῷ  ΠΠ1}}}1πγαπὶ, ν δία Χ, ἀεηποπίζγας (], (1) Θοτὶ Ρ. 152.. 
Ρῆξία “οἰ «Παδειο ἀδρὶὶ απείοδὲ Τοίοαπί... 

(1. Ῥεΐποερς ἐς Τοτγγεηυζζα πη ἐδάθπι πυπαυδία. ἴα τ15: ἰἸααάαηάα [π-- 
(ογϊ ρτοπαπι οοἰ εξ οης Ρ. 71... 0δὲ υτΠΠΠΠππο. Ἰηπταῖο, οπληέβ ΠἸτεγαταπι 
ἔογπιας ἐχθῖθεῖ, , αὐῷ ἴθ [π|ογριοηϊρας.. Μοηυμηδητῖδ, ὅς, Νυτηπηηατὶ- 
Βυ5. 510Ὁ}}5 ορυεγίδησυγ., ἰητογ 485: πτυϊτὰΣ. ἀρρατθηῖ, αυα πες ἰῃ Μοητῖ-. 
ἕλυσοηϊο, πες ἴῃ ΡΙΔοθητίηῖο, πθα ἱπ Αὐάτγιοῆϊο, πος τ ΒιΔποοηΐο, πες 
1. ἰδησατγῖο.  γίξο σοηίριοϊαπταν,, ἤδης ἢ: 35. ργοίκτε σὺ ἤριηα βρυτγαπι;. 
Με ροίξ (1. Βίαποοηὶ. 9) οὐ)ι5, σορὶοΠΠΠπαπη. ΑἸρΡΠπαρδεῖαπι. Ῥῃοωπιοίυτη. 
ὅς σταςυπι ἀοξμΠΠπιο. ἱρῆμς ἐδ δητῖ 415 11τογῖ5 ΗΠ εργαοότγυσι δὲ τα ςσοτγαπι 
{16 11ο. Βοποηΐς: 1763... Γιδ]εέϊυπι εἰξ᾽ .. [η΄ δητὶφυ πα. 111 (Το απηπα. 
Ν,ιδηΐδηα, αυὰπε Ροίξ (],. Η]εγοηγπλαη Ζαηείζατα ὃς. Ο].. (οτῆηυπι ξε 1- 
οἸΠΠτη6. 1Πυ τανε (Ἱ. ΤΊ οπιας. Ρεγθ ἶυς.. ΜΜαιπείρος. ἰῇ Διοδήδπηϊα “Ῥ:- 
ίληα, Ῥγοξεογ, 1. δυγεα 1114 δά, (]. ϑεθαίαησπι. ϑοηαΐυπι Ἐρζοία. Τ. 1.. 
Ρ. 49.. Ννεουὶ Μι[ζφο αποὶ Γιροοῤοίς, ἙάΔ.. {εουηάὰ Τίὰςς 1775. (ερίεπι Σ 
ἀεργεθεηάεβ δϑεπι ρῬγογίμα5, ἔογηηα ἂς οὐ ΝΜ. ἐχρτγοῖα.. [ἢ αἰϊα δρτὶαὍι-. 
τῇδ. Τα οτῖρτίοπο, ΝΝαη]δηα., ααπη τις. ΡΌΘΙΪΟΙ )υτὶς ἕδος ΟἹ. Ἡΐϊεζο-. 
ὨΥ̓ΠΊ19: ΖαπαῖτΙ ᾿. 23. ὅς ἔεηη. μας. Γ᾿ Πεγτατιοη δ᾽ 1 οτρῖα » με: σηξί-- 
οδέξηηιε Οσγεοζε Π{ογϊπίοπ!ὶ [ρίοσαϊο, ἰ. Τοπεσία. 1775. 5. φααὰα ροΐξεα [ἃ- 
οδην. δοσεηϊε (. ῬΑΙΘΥΙ οπληϊηο. νἀ θηάπ5. Ρ. 24: ὃς δ44ᾳ. ἱρῇωις {106}1]. 
Ομ τἰτ} 5... Οἤεγυστίοηὶ [οργα ἰ συογίο [ο{{1|6 6. [οργα. αἰσμμὲ νηοημιθηι 
Ογοοὶ ὁ Τ,αείπὲν, 15. Κοποχία: τ759.. (2)ν. τὸ Σ, ἀπ νοςε: ΠΟΛΥΚΡΆΤΕΜ, 
ΡΙῸ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ. εοάξην Ῥγουίις πηοάο Ἔχαγεζυγη Ὑ]Ή46}}15 α΄ σὸ Νῖ.. 
Ἐπ δος αυΠήσητ πλυ 5. ἔγαα] ἔ1τ. Ηΐπςο. Ο]. Μαρῆδη. ἢν Βτυζεαν Να- 
ΤῊ πα ῖςα, ἈοπΊα 1773. ἢ. 91.:. ϑυθαγίταγπΊ, ἔδιι 5. θαΓΙ τἀ πουυπὶ ΠΌΠ|-- 
τὴ στο ΥΜ΄, δυς ΣΤΒΑ΄, οοπηρεμέήϊοίε. ᾿πίογιρεῖ. . «᾽.. ἐὐγασαης Ἐπ]- 
ἴογες Νυπητηαζαπι (Ἰπιθ}} 1 (ρίατγει Βερι; Αὐσῖαςοὶ Ν ἱπαοδοπθηῆς Ῥαγῖ.. 
Ἱ, Ρ. 34. Εά. Νιπάοδοη, 1775... ΥΜῈ ἴῃ εὐυίπιοάϊ δ γδαγίταγυμῃ. ΝυτηΪ- 
τπατδυ5. (Περὶ Αὐοαδάήειπὶοὶ. Ν Ἰηθοδοποηῇς. 6 50ο. 7εία.. ἰέσθητες ἴ7ν- 
δνοΥμη1... ῬΤῸ δγόαγίαγμηι.. Ἐσδ5. ἰδααυζα5. εἰν. Ε. Ῥ. Ζαςπατίας. {ΠπΠππ ξ΄ 
«πηι. Νμηββησίς ο. ὅς. ατῖς τ΄ Ρ.: 4τό:. Εά. Βοπν 1712... Νότγαη ως 
εἰεπιεῦῖα ΥΜ', δὐς ΜΎΥ, ἰερεηάα ψης ΣΎ", υὐ΄ πιεῖ αι δάποτανὶς ΟἹ. 
ῬεΙ]εγ Πὰ5.. Ἀθομοῖ ἐδ πιο αἰ ον ἐδ ρομρίος. Ὁ’ 46 οἱδίος,, Το Ρ. 6ο. [δὲ 
ἑηϊπι. ΜΟ ροἤγαπι εἴτ᾽ ῥσο. Σ΄. ατ ἴα. παμηπηῖ5: ΡοΠαάσδη]δζαγαμη. (3)» 4005 
ΔΙ ΊΟΌδΙ ἀείοτιργυγυς {1π|, ὅς (4) ἱπ αυϊδὺς ἱερίτατ ΜΟΠ ΧΙ ΜΟΠ. ρῥζο- 
ΠΟΣ,. ὅ. ΠΟΣΕΙ͂. 14 εἰξ., Ῥοπάοηϊαζαγαπι., Ῥεωζεγεα π}}} παρ γῖα. ρο-- 
ΡΌΠ ἀγρεηζεας συσέταηϊ ΠΊοηεῖας., ὃς ἰ46Πι᾿ ΓΥΡυ5. ἀνοτίῃ. ρατῖς οὐίεγνα- 

τ΄ 

( 1) ζοπίεγ δυπιἀἐπὶ ἰδ1 4. (1. (ὐοτὶ ρ; 36..ὄ 80 (44. ορετὶς ἱρῆως 5. ὅς. ρ. 176: 8:ἴ, 31. 
Ὁ] διωῆυς αχζὶς ἀς Πᾶς ἔοτπᾷ, Ειγαίςα) ας τὸ Ψ Οτάευπι. τεΐεττ φυΐϊάςηι, «ἃ. ρτο. Χ δεςὶ- 
Ῥίεηάᾳ εἴ, ᾿ ' 

(1) Οοπίεν ὅς. ἀοϑιηπνιαν Ῥεεϊδαἀΐ ᾿π, Μοπυπιεπιῖς Ρεϊδροππεῆϊς νο]. 2, ρΡ. 50. 
(3) Ηος ᾳυΐϊάεπν Ἰάταιτ ΟἹ. ΜαΑΖος! υπ].» σαππ, τ. (᾿οΠ]]εἔξαπεο. ριΐπιο ἐς Ραϊαπις Οτὶρὶς- 

ηἰδη8. Ρ. τοό, (ἰοπππιεηζαι δ ἴῃ Ηετδεϊεςξαίεϑ. Τ συ ῖ45» (στ ρίϊς ποης ταγο ἴῃ Ῥοίϊ ἀοηϊα ἢ π}- 
ΤῊ18. Πἰτεγατῃ ᾿υ ̓ 4ίεη Μ' ρτο ΠΌΙΙ εἰεπηεπιο, Ξ. {ςα]ρῖδπι, ἔς... πἰπηί γα πα » ἰηάφυῖς 7) ΠΟ- 
ἍΜΕΙΔ, ρῖὸ ΠΟΣΕΙΔ'. 

(4) ἴῶε μας ρεφ 1 (ΟΥπλ8 τὸ Σ οπιμῖπο σοηΐεγ ἃς, (ΕἸ. Ῥαῆετγὶ 1η ΠΙΠεγιδιίοπε ἀς πιυπι- 
ἘΛῚὶ5 Ἐττυΐς 5. ῬαἰτμοΓ μα Ρ. 23. γΟ] πιΐη 15. ες ἀϊ δὺο δίαηι 1{πτεταγι δτιΐπὰ .. 



ΤΣ 1 ὨυΠΊη 5. 811}1}5. ΟΠ Ἐρίρταρῃς ΣΥΒΑ,, αὺφ οεγέθ δ υδαγιίδησς [π᾿ 
ἀϊςαῖ, ἋΠΙ4πὶ ΡΟ ]γεπὶ τῷ Σ ἤρυγαπὶ ν46 δρυά (ΟἹ, ΟΠαπάϊογυτα ἴῃ Τα- 
᾿Ἰοερτίοη. πεῖ. Ῥ-: 54. Ὥ. 26. 27. ὅς "αϑὲ “δε ρ. ὅτ. Ἢ: 95. Νὲο δὶς 
᾿ΟΙΑΙΓΓεη414 4114 Πηρ]ατΙς ὅς ΘηΓΙ ΌΪΟΣ, ἃς ἴῃ εΙαοὰ δίροδαιθ Τηζοτὶ- 
Ρίΐοπε οοσυγγεης στὸ ἤριπα Ογαοὶ ἤρατα, ὙΠ σες 5, οἵ ἀρυὰ [,ατῖηο5. 
'408Π| νἱάε Ἵπ [η(ογρτίοης Τ)εϊΐαοα ἀρὰ ΟΙ. Μοητίαςοη. 'π Ῥαΐαο- 
δῖαρῃ. Οτας. Ὅ. 21.» ὃς δρὺ (τ) (Ἰπαηάίοταπχ Τηϊοτϊρτίομ. Ῥαγῖ. {ε- 
οὐηήα ., Ῥ.76. Π.11. ΜΈ ΓΕ {0]Π1|Οδῖ οδίεγνανεγαης ῬΙΙΠΙ5 ζ,ντιι, ο. 948. 
(2) ἃ Ταοιῖυς Ἀπηδίαπὶ Ἷ,. ΧΙ. ον. 14. νεΐογες {Ἰςτοτὰς αταοας (ας 
"εαἴάεπη Ῥϑῦθ, ηυα σης πητ Σιἀείπα.. 515, ἘΧΕΙΏΡΙΪ σγαῖία, ἤας ἐογπιᾶ 
Ὃ ἴῃ πλυϊτῖς ΟΘος υτθ]5 ὃς ἈΡΓΙσεητΙ πυτηϊπιατῖδυς ἀραά Ῥαγαΐαίη, ἤθη 
ΟΣ, [ε4 Εν, αἰ ἰη ΓΕΛΑ ἃ ΟΕΔΑΣ; ἢ ΑΚΡΑΓῸ 

ΦΞΟΤΝΑ 

'ϑῖο 1 δητ 4 ΠΠ πιὰ 111 γοίξγαία Γλ}}Π} σο! απτηα δὰ ὁπια ῬΟΙῈ ρυίπιυτη δε! πὶ 
Ῥυπιουπι ᾿ησυ! ρα, νἱήεθὶς ΓΣΈΓΤΟΝΕΘ ῥτὸ Ζορίοπος, Μ ΑΟΙΘΤΕΑ- 
ΤΟΒ. Ὅσο ἹΜΜαριέγαιις.,. ῬΝΟΝΑΝΌΟΘΌΣ ργὸ ῥαμπαπάο,, ὅς ἴῃ ἔο- 
ΤηΔη15 ἸΝυμπΆ ΠΠπη]ατρυς, ΟΟΥΝΤΙΝΙΝ 5. ρέο Οσμίηίμς; (ΟΠ]ΠΠσος νοΐεγος Εο- 
ΤΏΔΩ1 σαγεῦαης ἰἰτοσα ΘΟ. αὐᾶπὶ δά οἰπίηραθηάμμα ἀρ] σελ σὰ Ο {0- 
“ΠΟΙ, Ἰηνεχὶ ἔδχῖο ᾿ξειρυθιοα ἔβουϊο., ποπρα ἔγιρίηῖα οἰ σοῖο 8. 
ῃ]5 Ροϊξ εἐγεξϊαη ΤᾺΠΠ1Ὸ οοἸυπηδη.,, 850. (αγν 5. 401 δ ῥτὶ- 
τῆς Ἐοητα ΤΌ ΟΪαΠΊ ὉΡΈΓΟΪς . ὃς 1ΠΠ1Π|5 ἔμ [ἰδογῖὰς.. ἃ αὰο ἄϊνοῦ- 
τίιπι ᾿ ᾿ οππαπὶ Ἰητγοηιέϊυπι 1 : ἐς ηαυο νἱάε ῬΙαζαγοῆυπι αυαῇίοη, 
Ἐοιήηδη. Ῥ. 277... 41 οὉ πᾶης ταϊΐοποπι Μδοο ἰμη ἀθάαοϊς α Οτα- 
(0 μέγαρος,, ΓΙῸ αὑὸο 28 0]1τ6 μαγερῥος : αἀὐυοά ὃς οδίεσναν!ς τηϑρηις 

.541-- 

(1 (ὐοιΐξεν ὅς Μοπιυϊῆεητα Ρεϊοροηπεῖβ νοΐ. 1Π- Ρ. ζ213. ἢ. σ. 1ἰπ.. 3. ὅς Ρ. ΖΣ18, ἃ (]. 
«Αὐειπυτ (Οοὐϊάάοη Ὁ Ρίεγνδείοη. ἴΏ βεγνοῖυ [ἀπ Ἰσοήεπι Ἰἰρηΐὶ (ἀπέϊα ΟΥυςῖὶς Ρ. τς. νοἹ. 
τεγεῖ δ γιαθο γα. 1ἰτεςγ, 7) ὅς (]. ἹΜαζοοδίυπι Ῥγοάτοιη. δὰ Ηετγαοὶςα Ρίερῃιτηαῖα,, ἔ)ιδ- 
τὶ. 611. ἔν Φ, 'Ρ. τὸς, Εχ Εὐξαθπῖ5. ἀυτεαν ταί 9. Ράτεῖ ἤδης ἔονπιᾶπὶ δ᾽ {π|}]|τοτ αἰτγρά- 
τδῖὴ ἕα!Πς δρυὰ Βιτυίςος.», ὅυο8 ἃ ὥτγαςὶβ ἴα τα ἀςοςοῖς ἀεπηοπῆναπτ ὅς ΠἸτοτάταπὶ ἤρυνα 
ἰς Ρτοτίωας ἀἤϊηςς, 4ι1ῳ5 ἃ ῬΠοΚηΪο 15 ἀθγίναταε τη δπιϊαηηνς Π αἰςτιρτοπῖδα5 Οταςὶς , τ 
Δδποιίάτι) εἴϊ, ΟσσυΥΓυυ τ) ὅς τοῦ νοςεβ τας ἃς Οπληΐα ἴδετε πυτΐη πὶ ὅς ἤετουτῃ ποπιῖπηᾶ τα - 
τ ἰπ Ειτυϊεοτυπὴ ᾿ἰπρὰᾷ τεϊεηῖα 7) ὅς τοῦ εαὐϊπιοηΐῷ Οὐαοὰ τὰ ΠέϊΠις ΕτιυΪοογα τα 
ορετίθυβ ἀερ οῖϊα,, ὅς τοῦ ἔθ α]χ;, ἂς ργαίεγιι τα Η οπηειῖςϑ.), ἴῃ ἱπίσυ ρτῖς. σού. πιοδυϊηοπ- 
τίς τερτγαξεητατᾷ 7) ὅς δου ρΓΟΓὰ ΠῚ ΟΠ) ηἾ 1 ΠῈ σουΐς 15.) 41 Ρ]εταίφιις Ετγατίς ὦτθες δ0 Α (Πα δ» 
Οτετευίθι5.) Ῥεϊοροπηε 5.) ὅς πηλχίπηε ἃ 1μδςεὰ ιηοη 5 σου ἶτ48 (τς πχεπιογᾶηῖ; ἐς 4υο - 
νιάς [ωἸμπυτὰ αἵδε! ἱπ «ρτερὶϊ Γι Θγεαιοοΐδυ5 Ἂς Ηεὐταϊίαιο ΖΕ ΡΥ ρτίοι μΠ). ς. Σ᾿ Ρ. χ 
νοΪυτη. 4υᾶτι. δ Π ΡΟ ΔΓ πΔ 1 το γαγ ΔΓ. }.) ὃς ἐς Ηεἰϊ]επίίηο, Εττυίςοταη) ἰ᾽ ἀ. νοΐ, εουπά, 
Ρ- 37. ὅς [ε44. ΑἸΐ4πι ρέςσυ]Π τεπὶ τῦ Σ ἰοττηδπὶ ἴῃ Ἰὰρίἀς ΝΥ εοροϊΐταπο Οἰπιε] 1 ΝΝ δηιοτωαν 
4υάίει ἐχριείαηι ν᾽ ἄς 15. ἀρυά Ο]. Ῥαείαυ ἀϊ Μοηυιϊπεπῖοτ. Ῥεϊοροππηεῖ, ΝΟ. ΠῚ. ρ. 23. 

(1) (Ι. Οοεῖ, Φιέζεία ἀεἰ} 4]}αϑέεο ἀες 1 Ἀπεϊοὶ Τ οὐκ απὶν ἦθ Ῥίνεηχε 1741. Ὁταῖαδι, Ρ. 131. 
ῬΠηΪο πεῖ ..1., 7.6. 48, εἱ ἀϊεε εἤετε βαιε ἴε ἱεεέοτε συεερε ἀπείορε φμαδ 1 ἐΠε}ὲ ἐρε 4ιε]]ς ἀε" 
1 απ γ. .«.. αυέπάο βύεο αὐκηεὶ ἀξείο πεὶ ᾿αρ. 15..7 ἐθὲ ἴε ἰοεέενο ἱη [τα πὶ δατυϊεγαας 
Ῥε]αίρι; ροϊεδὲ αὶ 1ά4εἰπὶ ποπ ἔξεεγο αἰέτο ἐβε τίυοίξανο ὠτγίο ἰᾳ μπιβτα ἰε ἰδείοότο δ ε᾽ στεεςὶ ν 
ἐς φιαὶὶ πεὶῖῖα ρείπης πιαπίογα ἀϊ {εγίυξεε τ !οπμία ἀαρὶὶ Ειτα{εὶν ἐᾳ ἀοβτα «πάκσυσπο Ὑετο ἃ 
βηῖβνα . ... 214 4μ41] [οη 4πεΠΠ1 στεςὶγ [κε σον 1ε Οτεοὶ ἀεἰ 4} 4 αἰΐονα ποα αὐεύυδηο «οὐπηλεῖτο 
εἶο ἡ ῥτῖπι 1 αείπὶ ἢ Ῥοορε ἰδεέέεγε εὐδετο 44 ρτῖηνα μἱ Εἰγαίεῖ, πὸ ρὶμ ἀὲ ἀοάίεῖγ ε ροὶ {εἀϊεὶ.. 
1 1 4τηπὶ εδδῥειο ἰε ἱεείετε ἀαὶ Τεία(σὶ ,), πιοίεοϊατε σοπ οἰ Ειτηγειγ εἰ φμα ἐΠΠ ϑεέπποῖο πεῖ [1 εα- 
Πα. 4 βἤἴανε 14 ἴον {ε4τ 7 ἀορο αὐεὲν {4:16 υατῖς πα δι} τοῖν χίοπγ ἀαοορὲ ζάτοπο ἀκ (44- 
πιο ἀϊξεαςοϊαεὶ 4 «4τεπε. Ὅση᾽ αἰττα λαπίετα ἀϊ {ουέυοτε οὗδεγο ᾿ Οτεοὶ απλὶερὲ γ. ε 74 ἴο {ενὶ- 
ατγὲ ἀπερε ἰπ το γ «0186 βὶ ταζεον δε 44 Ραμ απὲα πεὶ 4. Γ' ε. 10.γ.4 επὲ Μμοεεῇε βοὶ 4πε1- 
δα τηιίξαητς ἱ μοϊορὴ 4ε] ῥουε αγαίογε. Τ ετς φαοβε πιαπίεις αἀϊ {εγίυιςτε ἀκα ἀεβτα ὑετίο ᾿ᾳ 
Μηϊβνα.γ « ἱπ γίτογ ὁ Αἱ τηοίο ἀε᾽ ουὶ ἀγα! 017 βάπηο Ἱέπμέο κἱΐ απιϊερὶ Ἐπ οὶ γ δὲ ἐξε πε 
αὐδίαπιο Ἰπάδηὑίεαεὶ εἰειηρί ὶ πο᾿ τβοημηάεπεὶ ργοάοι!! ἰπ ἰκοε πεῖ ορεῖα ἰεπιργιετίαηα ) ἐπεὶ κ- 
πο ξιταεο; βεερὸ {ε εἰὶ Ειιμίεὶ β'ὶ [οηο μηϊονπιαιὶ ἃ ἱ Οτειὶ απιιοβὶ πείσει τὸ Ρὴρ ἀπείοθε 
γηδηΐετε ἀϊ {ττίτενο γ ἐρὲ ξαγοηο ἀκα ἐ{ἘῈ ρυαιίεα!δν πϑη Ρηὸ {επιῤνανε ἤ απο ἢ 4ϊ7γ. « 7ο ἐπ εῖε 
ἐθε ἰεὲ Ἱερέεις ξεγηζεῦε ὴποὸ α']ε Θτειβε απεὶςρλἤηνε [ον] απ. 
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ΦαΙ πῆι ἐς π[ιγὶς Ρ. 349. ΟἹ. Ζαοπαγίας., {{Ππητίοηθ ἀπε φαανίο-ἐαρί- 

δαγία 1.. 11. ο. ΧΙ. Ρ. 313: Ο ἢ [νῖ6. ταίυοίτα μὲν 7, 6. πο (οἱο, πε᾿ 

ἐοηρὲ «εἰἰα τπο5. γἱρη ίεα αηεϊολήιῶ., πε ιαί! ἐγουσίῖ ΜΑΟΘΙΒΤΕΑΤΟΚΒ 

Ρον Νίαρίἤτατας, πα σπρογα πεὶ εἰφο ίπαγε ἀοἰΐᾳ ἰατίηἰτὰ.. Οιΐπά ΟΚΟΟ- 
ΝΙΝ 5. ρὲγ Θογροηΐυς., ἐποοηενα! μοὶ 6 Οἰνυακίομ! 1,οἰτοναγίο ἐἰεἰ ἹΜαβοὲ 

ει τ94. (1) Ι͂4επὶ ΟἹ. Ῥχίποερς ἐς Τ οσγεπλαζΖα 1014... Ρ.. 73. οδίεγνας 

ἴῃ Ηἰπιδγα, δητφα ΠὮ πιο: Υδὶ5 51 οἶα, δύῃ. Αρυρθητὶ ΠΙΆ πη τΊθις 

4 Ῥατιῖα ςοἰεϑῖς, ἔπρε Ἐ οσούγγετε το Ρ, υἱ ὅς Χ ρΡζὸῸ Ξ. ἴῃ Ναχὶ 

ΝΠ ππδεῖθυ5., φαούαπι ἀπυπὶ ἢς ργοίετε Ῥαταῖα, ΝΆΑΧΙΩΝ,, υὐ δ Γ 
Ρῖο Π, 4 νει ιῆϊηια ἔοσμα δά 1ιατιπαπὶ Ργοχίπιθ ἀσοεάθῃδ. ραΐπηι 

ρυὰ ΟἹ. ΟΠαπάϊογαπη ὁσουγγίς. δὶς Ν ρύὸ Υν ἱπ αυοάαπι ΣΕΛΕΝ ΚΟΝ 

ἘΠΙΦΑΝΟΥΝ 5. πυῆπιο ἀρυά Ηδλγιπ, Τοίονο Βηἠαπηΐοο Ρ. 95. Τ. 1. Εα. 

Τιοπά. 1710... ὅς ἴῃ πυπυϊπηατῖδας φυϊδυίαατη δυγαουίασαπι ἃ Ῥαγυΐα 661- 

εἰς. ὃς ἴῃ δε παητῖς πυπιπιο, αἱ εἰξδ᾽ ΡῬεπες Ο]. Ῥγίποῖρεμη ἐς Ἔογγας- 

ταυΖΖα, ἃς ἴῃ ηυο ἱερίτας ΗΝΨΑΣ ; φὰς υϊάεπι εἰς δὐτιαυϊίηπτα ἤδα- 
τὰ Ετυΐίςα. ΝΊάες Πᾶς ἰουμηας αγοαα Οὐ ΡτΟ Γ. 5. ΓΙῸΣ, Χ ρίο.Ξγ-. 
Ψ ῥοῦ, Εὶ ρῖοὸ Ρ,, ηιαγαηλ π}}ἃ ἔδα ἀρᾷ Μοπείδποοπίμηλ τορεγι ταῦ » 
εαίάεπι φγοσίωβ εἴθ. ἂς Γιατίμα5 (2). 510 δρυᾷ νείετες γαοος 1, εἰξ Δ, 

αυδπὶ ἑογπιαα (ΟἹ. Μοητβαοοηΐυ5 Ραϊορταρῃ, τως, Ρ. 335..1η (οἷο 

οδίρενανοίαῖ τπαύπιοῦο Βαιάρίοτίδηο,, ὃς ἰῃ, ὨΠΊΠΙ15.γ. 01 1, ἤρηϊβοαΐ 

Αυκάβανπος, ἰὰ εἶς, σηπο; ᾿ἀ6 ηυο οπιμΐηο νἱάρ (],. ΜΜαῆε)γασι ἴῃ. ατάοο- 

τατη 515115 ἰαρί ἀατ!]ς Ρ. τοο. ὧς ἴςα4ᾳ. 56:4 πος 1, ῥγὸ Δ υἱωγραζαηι. αἵ 

σορῖτα Δ ρῖο Γ τεργας δηΐζαζαμι.ν ὡς νἱρουνενία, ΓΟ ῥτο. Δ Πριγαζατῃ 9 

μοι. πλυϊτος. ἰατυῖς, ἃς ἠς 4ὰὺ νἱάε. ευπλήξπι (].. Μιαῆφίυμι, ἴῃ (Δ ]Π1α 

Απτὶφαϊτατίδυς ΕΡΙ. το. Ρ. 89. (3}ν» ΡαΠΊη ὑερεγίτωῦ ἀρὰα (Ἱ, Οδη- 

ἀἰοταηι Τηϊτιρτίοη. Α ατης ὃς ἘΧεΏΡῈ} δγατίας ῬαγῈν (ες; Ῥε4ος ΠΌΠῚ. 2.5 

ΟΥἹ 1, ῥτὸ Δ. ὅς Δ ρῖο Γ.. δ. Ο ργο ΟΥ, δ ργὸ Ὥς; ὃς ΟΙ ρῖὸ ὦ . ἧς 

ἘΞ ρίο Ἡ, ἃ ΕἸ ρῖὸ Ἡ; ὔα. 4ὐϊάεμη, οπιηία ἤδπα. ἤπητ τοπι ε ΠΠπῆ 

ληταυϊταῖῖς.. (ποτ εὐπιάεμα Ὁ]. ΟΒαπό εν, Ρατέ, (ἔς, θ. τι βοιδης οἷς 
Βυιριδι "ἢ, 213. ὄζ ΠΡ 4ν. ἢ..20.ἕ ἧς 417» «Οἱ Ἀ..5 Ὁ, Τὶ. 5,1 ὐοςς ΤΠ 8, Δ ΕΠῚ Π- 
φου]ριΙοηἾθα5. ἃ Ὁ]. ΟΠαπάϊετο οοἠ ἐξεις ποῦ {εηπεὶ ἀθργεθεηήες Βαπο βη- 

“Ὁ 
᾿ ᾿ : "-- ἦτ ἐγ γι} ΣῈ 3 

φΌ]ατεπ σῦ Ξ ἤράτγαηι, αυδπὶ πος ἤέχυ Σ ἀείογπιατα μὰ 1Π νετυ Ἐ]5 πιᾶγηιο- 

τδὰ5. βαυΐρίαπι ἀεργεμεηαίε {ε. τἹΠ Ἵπ| ου)υίάατη, Γι οὐ οαα}} {δρα]ςῆγο, 
οδίεγνανεγαι ἀοέϊ πιπυς. Ῥαοίαυά ἴῃ. Μοηυπιεδις. ῬΕΪΟΡΟΠΏΕΠΙΣ, Ρ..217. 

πὴ 
--.».....ὉὦὉὦὉ΄....  νϑνϑν ΄ῸῦΘὉῷ ἙἼ͵ο͵ο... ......  .. -.ν.......-..--ὖ..ϑῸϑ ὕ.--.---΄΄"Ἕ-ὕ.-ὄ--“ὖὃθ τ 0.ᾳ»“Σ«μἹεχ|ἰεοοικο ττ-,.ᾺἊᾺΓᾺὦδ.... 

(1) (οπίεν οπιπῖδο (1. Μαζοςῆῆυπι δὰ ΤΑΡ}}25 Ἡ τοὶ ἐεη ες. ρ.. 394. (ὐπγιήεπῖα!ι. 18 

Τ)ιρείς, [,ἐς- Ἀοτμαπαταιῃ , ὅς ΟἹ, Οοτὶ [αἰετριίοπ. Αἰτίαι τ. 15 Εἰτατια, ἀτοιθυν ἐχίταπε 
τ ΠῚ ΟΑΤΙ, 2. Ρ.. 313 ἀμ, ὸ πλνν ᾿ 
(2) Βεᾶς τρίτατ Γαππιὰς Μαζοςμίυβ Ῥτοάτοπι. δὰ Ἡετγδοῖες Ρίερείπηατα [14ττῖ}. ΠΠ. 

ς.2. Ρὲ τ2τ: ς Αττίσαπιὶ αἱ ρμαδοτατὰ ᾿ς ἰειπιθ τας Ε δι ΒΥ ΠῸ ἀϊετπαπι' ἕυϊτ ᾿, βδπι ΡΓΡιεΓ 
ΡῬ᾽ ατίπγας Πἰτεγάγα πὶ ἰΟγηιὰ5., 4188 Θεῖαπὶ παπς Οἵαςὶ ὈΟΠΊΠΙπε5 ουπὶ ΕΔΕΪπἶβ Πάθθητ) Ἐγαπ 
ὡς αἰϊα ἴστε σπλπὲβ υὐ1|4ὰς Ρτοπηΐους ; παπὶ Ὁ, 7) Β, δ᾽, Πουτὶ (τ ρογ ἀρυά Σιατῖποβ, εὸ 5 
ἀετῶν ρίᾶπο. ποάο ἰη [πἰςτῖ ρει δι Α τοῖς 5 ρυτεῖ σεγπαπται, Ῥτγάτεῦοα Ατιοονυπὶ Καὶ ορρᾶ 
ἃ Γιατὶ Ὁ Ηξυΐϊδῃ τὰ ἀεπιιαι ἀςοφάεδαι,, ἢ πιοάο Πἰτεῖς Ὁ ςαμάδῆν 15 Γεύξοτι Ἰηΐθγπο 
αἀἰτεχοιῖς . ο΄. Πἴὸτα θὲ 4φα8πὶ ἢιλ]Ππιὰ τἀπὶ δητί 415. Γι ατΤη 1 4 8 πὶ Οταςίς ἔμ τιν 7) ἱ 
{Ὁ Οοοῖεν ἃ ΟἹ. (οτῇηι πὶ ΕΡΊΠ614 δά ΕἸ. ΟἹ ν εν ἄς φυ δά επν ἐη!οτίριίσηε ΘΥζοας 
ϑατιή αἿ Πα. Α ποδὶ τεροῖτα , Ρ. 82. ὅς. 83. Μαγηιοτυῦ Ῥεϊοροηπείϊοιυ αι 5. δ᾽ ργάτετε 8 
οὔίει ναταν Ρ. 84. ἴδ᾽ Πὸς νειότγππο ἰΔρ᾽ ἀξ, τ ὅς 1π δῖξεο ἂς π᾿ [)ε]ϊδοο.) (οτπι δῖα τὸ Ὑ 
εὰ ἤγυτα) τῷ Ρ ρῥιοχίπιδ ἀζοεάεις,, ὅς πα» Ῥτοϊ ἧς ςουίυ (45 {μ}Πς, ΝΕ ! 
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ἸΝοζαῃάσῃ δυζεα οὰπὶ (ΟἹ. Ῥαγιπείειν Δέϊον. Αςβάεζη. Τηΐογιρείοαν 
Ο]. 23. Ρ. 401. 402. ὃς 403. ὅζο, 11 ἀπιαυ της [ΓηἰοσΙ ρι!οηδι5.9 
ἃς Ῥγρίογιι πη ἴῃ 115. νει ἘΠΊ η115, πὰς ᾿διάθιηι εὐϊάϊτ απιπλι5 1}}|6 νἱσ (ἃ), 
τὸ γρῇίοη εοάξεῃ ὑγογίῃς τπούο ἤραγααπιὶ εξ ἂς σὸ οταϊοσοα.. Ηϊης 
:άθιη (1. Βαγεπϑίειαν ΑΜΟΜΩΝ [π πὰς εαήξιη [Ιηίογιριῖοηθ ᾿ογίςα 
ἀϊέϊαπι Ραΐας τὸ ΑΜΥΜΩΝ, Ἡϊης αυοααθ, υζ ΟΡΙΠΟΣ, νεΐεγες Γ,α11- 
ΠῚ Οτάσαπι [Ἰπρυθπὶ, ἃς ρῥσαίογιηι Του απ, Ρεγρείὰο {ξουτ], ἔπρε ὁ 
Ῥ͵ΙῸ “ Ροίπεγυητῖ; αὐ ἴῃ (οἰυμηπα Βοίξγατα φομ(οί, ρυΐμηος. Κ παυθόόος, ὃς 
γηαζεξναάοοί ,, ΡΥὸ νηιαρηναις.. (ΟἹ. ἹΜάΖοομίυς ρᾶσ. 3094. (ὐοτηπιεηϊα- 
ΤΙΣ ἴῃ ὈΙρεῖ. Τιεσ. Βοιπάπαγ. (υδ]εξεὶ (Ιοπηπιεηζασί9 δὰ Ἴ αρυΐας Ηε- 
ΤΑΙ θηίες : ““ Ομοῷ τὸ 4:240:.70. Ὁ ΡΙῸ ν δηιαυϊζυς. 8515 ἴω. 17. 
ὅς 24. 4ηθίοομηημ6. 570. μοί φμοηημθ  ἷ,. 34. {μοῆὲ. 70. ἐμηιοϊϊξοηι 
Τεσε Βαυΐψυϊυσπι Οὐπορ. Ρ.37. Μαϊγζαῖσε. ἄνο Αὐυρυΐεο δα τπυϊατὶο 
ταδηῆτ, 101 (4! τε, 001 ροίὲ ν σοπίοπυπι τ νοςαΐε ἐξαᾳυσζεῖαγ, ἤσας 1 

Το. 1]. ἝΝ οοἱ- 
«φ 

(τ Απεϊφυϊ Πα οπληΐ πὶ [αἰςτιρτίοποβ Οἰϑος μῆς 64, 4085 ἃ (], Ἐουτπιοητίο τερεῖς 
ἴλ5 εὐϊάττ {μπηη 15. 1116 ΒΑτΙ ΠΟ] ον Αεἴοτ. Ἁςαάόπη.: [πἰοτ!ριϊοη. ΡΟ], ΧΧχαχχ, γ), φυδίφυς [ἰπ- 
γεπὶτ ὃς τἐἴά τ ̓άεπι ΟἹ, Βουτανοητιδῖά. ΤΙΟΧΝ, ὅς ΧΨΙ.; ἀεῖηπάε ἄυᾳ {Π|πἰη ἄποδιω5 ΝΝ δΔηϊδηῖβ 
τη ΔΊΟΥ 5 ̓ ῃίςυ]ρτᾶ 7 Ρεηο αυϊάεαι ἃ (], ΗΠ ετοπγπιο Ζδηεῖτῖ) ἀεϊηθ γεγο ἃ ὦ]. (ογηῦ 
εἀϊτα ; 1114 1 οἴσει ρεο Απεοομᾷ ἃ ΟἹ. ΟἿ νίευῖ γερετῖα » εἴ ΟἹ. Οογῆηὶ εἄάϊτα Μαιπποτν. Ρεϊοροῦς- 
πεῖ, Τ.1. ρ.8ο. ἃ ίξ4ᾳ4. ροίϊεα Ἰυὲοτριίο δίψεα « 0]. (Βι ἢ 1110 «ἀϊτ.» [πίοτϊριῖο θεάς ἃ 
ΟἹ. Τουταρίοτιϊο ἀετεξία, ὅξ εὐἀϊῖα 4 (. Μοπιίδισουιο Ρίξοξγαρῇῃ, Οἵᾶς, Ρ. 121, ὅς. 122. 
πὲς ἥοη ἅς α (Ἷ. δϑεμυςίοτα, Ηλβοῖτε δ φετὲς (δ᾽ Ῥτοζαπε Τ΄, 1. ρ. τν5. Ατιῖς ἰπίοιῖρεῖο, Α- 
τΠοπὶ5. 4 (]. (ὐΔ]]δηάϊο: τῃ -ασυοάατῃ τε ρΙο Ὅγατα 5). ὅς ξμυτετία. 80 ΠἸἸυὐ τι ΠΊηο ποίδτο δ 
Οἰποιλβπος [ερᾶτο ἸΝοΐπιφ!!ϊο ρουγτδῖᾶ.» ὅς 101, 15 Βερέὼ [πίςτρείοσοπ) Αςδάεπλῖς Μαίεο, 
ἴειγαῖβ.) τεπιροῖς ΡεΪοβοπηθῆδοϊ ὑ61}}}}} 459. ἀπη1ὶ8 δῆτ (ν᾽ Ν. δχάγαια,; ὃς ἀοέϊν. Πππὶς 1118- 
ἤτατα ἃ Ε].- Μαβε)ο 'π᾿ εὐ αἰεὶ Πα δὰ (), Αἰεσίυιν Μαζοςβδίμη Ἐρίέϊο!α ΧΙΧ. ρΡ. 88. 
ὅς: [ε4ἀ.. (Σ411Π|τἃὰἃ Απεϊφαίτατς, δεϊεξ, ἀε 4υὰ νἱάς ἃ ΟἹ, Μοπιίδυςοη. ἴπ Ῥαϊ οριαρηϊα Ρ. 
134. Ῥεπιδγος κίαπα.» οἀϊτα 4 ΟἹ. Μαωιδίοῦὶ 1π τὰο ὙΠπείλυτο Τ, 1]. ρ. 53.» ὅκ ὁπιρίυτη 481- 
ἀεη  Ἰδπρδ ἐξσςητ πη.) {τὰ ἀυα “ἀπιῖφυ Πτ ας ΠΙτΟΓΑΓμΠΊ ἰοτιμ85 ὅς γεζετεπ) ΟἸΥΓΠΟΡΓΑΡἢΪ πὶ 
γεριχίξηιαι.), Ηετοαΐϊβ Ατεῖοὶ [η(οτῖρεῖο, αι 4 ϑ4]πιαίϊο ἀοέϊς 11 γάτα.) τερεγιτῦ ὅς δρυὰ 
δροηΐαπι ἱπ Μ|ίςςε!14η. Ετυάϊτ. Απτίᾳαϊτ. ἕς Μαουτίαυμσοι, Ρ. 13. ΤΑΙ Όρταρῃ. τας. ἵν δτὴ 
δὶς Ριογίῳβ8 οὔλίττοπάα εἰ 7 ὅς Οπληΐπο αὐ (ρατα τε! οἰεηάα 1114 Β᾽ πγατταηα ᾿πίστγίριϊο,, ας 
βυστροφηδοῪ εχαίαῖα, εἀϊτα εἴς ἃ (ΕἸ. Βιπιαι ἃ ἐς. 1ὰ [δ αἿἰϊς. 'π δ ΠΠςττατῖοπθ Ρτιπη8 Ρ. 18. (οἷς 
5:5. ΤοιΩὶ ρτίπαὶ ΝΝονὶ ὙΒείδυνὶ Μωταῖογ. ἀυ φὰς ἴυτογ δαί υ1 ΠΠ|Ππλὰς τοσεηίετγ 80 Οπηηῖς- 
δ5») ρτγαχιεῤδ δή 8.611. Μαῆεὶ εἰππυπέξῳ πϑΥ15. νῖτο, 4υἱ ἔγαι ἤεαι {ἰὸς (υ οάοταῖι8 εἴ) ὅς ἀεῖε- 
χῖς Τὸ 1. ρ. το. Ριξῖαι, νεῖεγαπι [πἰςτριϊοπαπι πον! Πτὶ ΤΠείδατὶ Τὰς ᾳ 1775. 4 ΕἹ. δε- 
δαϊίαπο οπαῖο εἀϊτὶ: «« Βεςεπτὶ δάπιοάυπι ἰσσοτα ἴῃ Ἰυσεπν. ργοά τ; “ἥδείτια Πφυϊάειη ἐς 
ἐοτητηεπεῖτία ἢ. Ῥατ 9 ἀερεῦδαι, 4υυ) ἀοζεβίπιο. Ρ. Μοπείάαυσοη δοοιάἶτ 7. υὐ ςΠατῖᾶπε 
τποηυτηεηττῃ {11ἀ ἐΧἢΡεπῖθην Ἰαπυὰ ἔυὰ τερᾶσυϊο ἔπεα ΠῚ [Ὁ ΠΙΠ10 πγϑὴς ἀεργεποπάετες. 
(Δυϊπαπ οδτα ες, πυπάμϑιῃ τείς γα ροταΐτ: δἀποιαίαπι ἐγὰς ἴα Απρ]ΐα Ἰαριάεπὶ δάϊεγνᾶς 
τὶ . (εὰ ΄αυο 'π ἰοςο; ὅ δρυὰ ᾳυεῖῃ) νε] ἃ 400 Ἰὰ ταφαὶ ροίΐετ 5, υηϊηΐτὴς ἰῃἀἰσα δ Γ ὁ 
Τοηάϊηϊ.» Οχοηϊ!, (ἰλπεάρτὶρῖκ 5 650 4υϊάεπι, 4υἱ ἀφ 1110 ἀυιάϊογῖς ,) ἴηνοη ΠΕΙΠΙΠΕΠῚ . . ς 
Τ)εάὶ ἢ τίμα ορεταπὶ, μὲ Μοηιζαυςοπίο ἀς Ἰυΐι ὅς ἀς ἤριίπέπιο σοιίξανοῖ : πᾶ 1 τε γᾶ πὶ 
ἴογιηὥ αἰρεξέι νατῖο ἀϊΠΠάεδηι ἃ (ες ἰρης ὅς ἀϊςοτάἀεσδητι 5». (ἰετετὰ γἱάς. ἐρυά εουϊηάεπι 
014, Μαε,ζωπι, υδἱ ρύοῦας ἤδης [πίςι!]ριοπεηι, 4υὰ {ἰς ἴοπαι, Μανϑιος Αὐϑ ἐυχαρίς εἶ 
Διὺ ἐπὶ γίκη πεντώϑλῳ παιδὸς . 'ς Οἴάοδαι αυϊάεηι εἰϊς, Ἰάεπὶ ςεμίεο ἃς ἄς {ραν 1118 ὅς 
204} 01) ΠΠπῆς ἴα] {6 ΟΠ πάοπαξεῖβ. [πίοτιριϊουθ, 405 ἸΜοπεΐα σοπἰ ἢ ἐς ἐ4 ν᾽ ἀαπάμωπι η΄ Ῥ απ ο- 
ρλαρδϊὰ ριαίατίοης ὨΠ4 πὸ ΠΟΥ ἀφ θυ Πετ. Ης ἀυτει οςςαῇοπε ἀαῖ4. ἀμ 48. πε ρετεδηΐ, 
ἀερορϑίῃ [ηἰοιϊριίομεβ. Οτάςββ, φὐὰς Ὠϊίςε ἀϊεδιιβ ἸερῚ ἴὼ ἀυοθς Ἰπίς]ρῖ85 πηάτηΊοτς 8 8 ἃ- 
Εἰ ΡμΙ5. φυὰ Αἰῃεηΐβ.) υδὲ ἀςφτείξία ἔαμτ 7) (Τοη ταυτΊ ΠΟ ΡΟ] ΩΣ) ὅς Πίης ΜΨεπεῖιαβ. ΠΌΡΕ ΓΠΙΕ 
ἀενείϊα (ὑπτν υδὶ νεπα]α ριοίϊδης ἴῃ ἄοπιο συ]υίάδηι ᾿οἵερὈϊ ΜΟΙ πᾶγὶγ αἱ της οΥξᾶπᾷ 
εοηῆςεῖς, ἴῃ νἱ4γ) 4υᾷ ἀϊείτων ἀερ]ὴ βξπεντὶ.. Ῥυῖου δυΐεη ἧς [ε Βαδεῖ: 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΜΗΝΟΔΩΡΟΥΤΟΥΑΝΔΡΩΝΟΣ 
ΟΚΑΤΕΣΚΕΥ͂; 
ΑΣΑΝΑΥΤΩΙΟΙΓΟΝΕΙΣΑΝΔΡΩΝΜΗΝΟΔΏΡΟΥ 
ΚΑΙΗΜΗΤΗΡΜΙΚΚΗ, ΐ 

ἰὰ εἴ, : ῇ 

Δίοημ πη Ὠ Η" Δίεποάογΐ , «“πάτοηπὶς Νἰἐ 7 φρο οΟΗΓΡΥΗΚΟΥΗ εἰ βάτοη!ες υδπεἶγ55 
Αϊεποάοτὶ Νἰέπε)γ ὍΘ᾽ πιαιεν Δίκα. 

Ῥοίζιϊοι νεῖοὸ ἐς : 
: ΕΙΚΑΝΔΡΕ ( ἸῺ “"΄, Νέικανδρε,γ ρτο ΝΝύχανδρε ) ΜΕΙΔΙΟΥΧΑΤΡΕ, 
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“ΘΙ ΡΗΥΠΉΣ γ ὉΟἰ πη). οἰ Εἰς. γγ Το᾿άεπὶ “Γαστητπυς. ΒΑγΈ ΘΙ ἐν Ρ. 420. “Ῥοΐξ- 
αὐ δπΠὶ τὉ]τ15. δΔητΙα υ} ΠΠΠ}]5. σοι ργοθαν τ [ΠΟΣῚ ρτ! οη]Ρα5, ἀραα δαί αυ ῆ].-. 
τῆος5 ὅσαοος ᾿ἰογπιαη στὸ Ὕ, ὙΡΠΙΟη , ἃ “ΟΥΓΠΊα τῷ. ογηϊογοη  ποη αἰ οτεραΐς 
ἴε, δος «ἠάϊξ : 7.4. το[ονοδίαπσο. χρὴ [6 Ἰνοῦς οπῖγο ἰ᾿ ομηίσγο 00" "᾽ αρῇ- 
ἰοη 7 ῬΈΗΣ ποις ςοπάμίγα ἐμ φη  ῥ οηηθηξ. α΄ ἰ᾿ οΥἱσίηθ (6 σολῖ6. ἀογήϊογο ἰοεῖγο. 
Ο» {[ταἱξ μὲ 1 ἀποίθη, αἱρῥαῦοε. αἰος. ΟὙΘος, φοιηρηθ οοἰμὶ ἐος Ῥὀοηϊοίθης., [6 
ἐΥΠΉΗΟΪΈ ατρ ἐαε; 266 οἰαης ἰᾳ {μἼ60η» ἀγομεα "ἢ Ἡρβ θα, ἰο ρὲ, [6 ΡΠ ες. 
Ο5» « {ιερβοτὸ χε εἰε γνηρίος ραγείσμἑους φυοίθηε, οις. 6. γε αἢ » ἐπεγοα γα 
{ιοοο[πυθθηθη: σὸς (ἰθεέγος 9 παῖς ἰα αἰϊυθη ηὸ. (ος [δητίριοπῖς {πν ἰδς ργοῖομς 
εἶμις ἱπυρπεσμνι ργους ας σον ]ο: ΤομΣ 06 χρ᾿ θη αἰοἱδ {6 . ἰθων. ἀθοοίυοῦς 
26. 6[Οἶδ- ἱμοδγΓ ΑἸ... Θ᾽ 46 ο᾽ δ Π πἰαρο [οἰ χε α ρὲ’ ἐπυζοδὶν "ἢ αἰἱρῥαθοε 
ΟΥές εἶος οαγαξξογες ἄοηὲ 1! συοί!, δείοίι 1} αι νηὸηῖθ. οὐ ογον.. 446. φιοί- 
πὸς τῆς “6 σὸς πουέσηα σαγαξίογος η6 ραν θη}. δῖγΘ ΖΗΘ. ἀος «τηοάβοα- 
εἰοης α[᾽ φμέγες ἐδλεγὸς ρίας αποίθηηθς ᾧ ῬΑ οχορρὶθ ΕΠ}, ἃ ργὸζμηιον. χμ6 
ἰα ἰδεῶν Οαρρα, «ονηηῖθ ἰς σαρῦ 4ες  Ἡρούνομα 7, “[6 ργοποηοοῖξ. χμοίμθ: 
ἰοῖς αὐεὸ ἀρήγαμο 7). ΟΦ’ φμοίχηοίοῖς {πῆς αῇρίγαείο ς᾽ χιθ ἰος Οορὶ- 
Ποργ ῬομΥ ΠΗ ΦΥΦΉΘΥ, σοΙ Τὸ αἰ ογθμοθ., ὑ[Χ6 φοηεθμ θοῆς, οἰ᾽ δοαΥ Ο .ἰος “)αηαδα- 
86: ἀμ σάρβα., (Θ' εη βογηιογοην πᾶ ΧΟ. ΓΟ, ΡΘΩΣ αἶγο ἰᾳ τιδηῖο οδοίς 
Ραγ Ὑάρροῦ ἃ ἐμρ ίοη : ποις αυοης οὐ 746. εἰαης ἢ δογίεαγο, 20 ῥθμΣ δὲγθ 
ἀΉ 1 ἀαης ἰᾳ ἔαροι “6 [6 ργοπομσοῦ, 1| [μὲ α᾽ αδογεὶ σοπξοπαί; αὐτός ἰ᾿ ονηίογοη ; 
ὅηαἷς εἰαης ἰα {16 7. θη γεεγαποδαπε ἰᾳ ἰἦρηθ ἐγαηβυεν(Ἕαἰθν «χοΐ θη [6 βουηῖαπε 
{᾿ρε1θμγθΉΊ ΩΣ). [6 γομόοὶε [φρεῤὶ αὐ σα τ ἐγίαηρίδ. .0. 65. ξογηια "προ, 
τοῦ χι᾿ 1]. 6} σωνὸ ἀαης Ἰος ἀογηϊογός ἰΐρπος ὁ ἰ4. [ϑοοηάο. ΤᾺ [ὩΥ ΡΕΐοη 7. οἷς 
1! ῥραγοῖξ {πῆς ἥμθμθ., (' ραγνβαϊτοιμθης {ορεῤί αόϊς α ἢ ΤΥ οοήϊοπηο. Πὲς Ἴ,4- 
ἐΐης. ὕὔπάς ραῖξε Παης δαί αυ!ηπιαπη εἴϊε ξΟΥΠΊΔΠῚ τὸ γρἤϊοη., (ο1]ΠἸςθξ 
Εαηγάε ἃς αὖ Ν' Γι ατηῖ., ταὐἋὸ Ργαΐογεαᾶ ΟΟὨΓρΊ ΟΣ 1Π  ΠΠΟΠυΠΊΘΠΕς 
Ετγυίζογαηλ., Ὁ] νος ]} Ο -οαγεδαηῖ, ααυεηηδάπιοήππι σοηῖγα νεΐογεβ ασος 
οἱ νοόςδ]! Ν', δαίτείη (]. ΘοΥὶ πιεσῖτο πέρα αὐ .Ὁ Βυς τυἱηδ -ἀρραγυ ἔα 
πῃ Γπ{οτῖρτιοηίδυς Ἐτταΐροταπι ,. 40] ἔστε ΈοΪας ἐδουτὶ ἔαης, ἀἰϊςεηζες. 
ὕνυμα,. δὲ ὕμοιον . «ΓΟ ὄνομα. ὃς ὅμοιον, ἃς ἢς ἢη1}14. [Ιἀθπὶ δυζθα (].- 

ατιβείειην ἔμρτα Ρ. 419. ὃς 420. οδίεγναν!ς δητυ Ππηδτη  ογηιαπα 
σὰ ΟἽ [μἴἔὡς τεϊδηραίαγεπι {(1}7γ. ααοά γετυ ἘΠῚ] π|15 Τη οτὶ ρι]οπ]δὰς ε Ῥέ- 

᾿ Ἰοροῦς- 

(1) ς τεφεπιίόίε ἰογιηᾶ. τὸ ὁ ἧσο οδίεεναι (]. Μζόοῆτας ΡῬτοάτοην, δὰ ᾿Η ετγαοὶεβ Ρίε- 
Ραμ τα Ὀτδι1δ. 1Π1. ς. 2. Ρ. τς. ἐς ΠΙΩ ἃ Ἔτίάπὶ (Ὑτοη δ 8 δηϊπηαά γεγο ἀἀ πὶ; ᾿ηϊ{10᾽ ἃ ΠΌΠῚ 
Δρυὰ Οταρςος. Ὁ) ἔξω, συοὰ χφὰς δγενὶς Ἰοηφίᾳιε νίςες {Ππηρ]εας 7). πὸς τηϊπογεῃ οατεν 5 
εἰεπγεπιῖς τη ο]επὶ ρέδίετεθαι.. Αὐ ροϊαιδηι ρίαςαΐς εἶὰς νος ᾶ]15 ἀμο ἤέπα ἀερίμρεϊε 9. Ὁτ 
Ὀπὴν (Ὁ ρβιν] 5 αἰτεγηπι πηᾶρηὶ » ἡγε ἰοπρὶ 7), Πρπιβεαιίοπεηι ἀᾶτγεῖς τ πὶ γεγο (επίϊπι ἢπε 
ἴξηα οτοὶς τῦ Ὁ ρατνὶ σορττγαῃὶ σρερὶς ( υπάθ: μεικρ καὶ μεγάλε γἱὰ εἰξ, ρατνὶ ὅς πιδρηΐ» 
εχ πηοΐς ἀιόξα ἔμενε ποπληᾶ }} εὐ4ιε ρΟΙΓεΙηΟ γεηταΠ| 7 ὦ ὁ ὕτένε Ῥυαϑτ! πο] πὰ πῸπ 
ἐχοεάστος, ὰἱ ἔα ΤΓΥρῃοηὶς  ἐρῖς ἀρυέ πῖς πυπηπηο, ὅς 411017 ἰπσεῖ δπϊπηϑάνετίετε, Ατ νεῖῸ 
Σηΐτι0 τηοά σι} ἱπτεσ αττυηαὰς ἀἰςτἰπιεπ ἕχμδται ρα ἀρηοίπι ροίξ- (σα του πα τε ροῖῦ τα 
ἀἰβοτεητῖα: [ἃ φυοά ἴπ ποίξεϊς τα μΠ5 ΠἸίςες δηϊπηδάνοτίετγε : π᾿ αυΐδιι8 γ4υοὰ τποῖε5. Ὁ ὅτε- 
νἱβ ῥάτυπλ ἱπίγα τῷ Ὦ πιοάυϊαπιὶ (ε νἱΐεπάδιν ρίάθελι,», 14 δητίσυϊι τοῖα τ 8) οτοπὶ ἀγρυΐτ : 
4υ8πὶ ἰοπξε ΤΙ ΠΟΓΕ ἢ) αἰςεγετη 7) «ἢ {Ππ|4 Ἰρίμπι Ὁ ρατύμπι εχίρυϊ ΠΙπιο Πξάτι; νίΐαπι εἴωρε- 
Τεῖ : 4υοὰ ροίξεά ἰφέξυτη.. ..ν απ (]. Μαζοςῃίο ςοπέεν ΟἹ. Ῥαείϊδυἀϊ. 41 ρΡ. 26:. Τὶ 1]. 
ἽΜδτπιογ. Ῥεϊοροηπεί. ἢς οἴηΐετοι ίρε εδαιαίξεις ἐχιθιῖβ πηϊηοτὶ ἀείσγιστα δὲ ἢ ΠῚ 41 ΠΟΤ}- 
Ὁὰ5 ἸΝπϊδαϊς οὔεπ ας (ας τῆοπες. [Ιἀςπὶ οδίεινδοὶς ἃς ἴπι ττιθ5 δητί σα! Ππὸ8. [αἰςτρεΙοηΐς 
Ρμ8 ἃ ΟἹ]. Αὐϑᾶιε Ἑουτπιοαιῖ εἀϊι]ς Ρ. 397γ, Τ. ΧΝ. Αϑοτ, Αςαάεαι, [πίςτίρτίοη, 



Ῥ). ΤῈ ΑἹ ἅὶ ΒΓ ΤῊ ΒῚ ΑἹ ιγ1 

Ἰόροπηείο « (!. Ἐουγπλοηξ. Α]8τ]5 σοηῆτηηατ.. ΙΦέπιὶ 1514, τεξὶς. ρ, 599. 
1,66 ἰοεγες ΟΥθοφίφ5γ. 411 [οπ8 απ)ογαῖ, ῥμὲ αγγοα ες 5 ἌΜΩ γε ἰ6 ΒΒ, Ὁ. 
ἐς Ῥ., οπὲ οἱὲ οὐἱδίμαίγομηθη σηρμίαίγες.. δῖ... (]... (ογῆπὶ ἴῃ. ἐγ ΠΠ πιὰ 
χα 44 (Ι]. ΟἸϊνεγίαπι ἘρΠτοία Ρ. 8:.- Μαγήϊογαπι. Ρεϊοροηπεπογυμη 9 
ζοτηηας {τδηρυΐας. οδίεγναηαας ΡΤΟΡΟΩΪ Ϊῃ νετα } ΠΠΊΏλὰ 1116: Τη(ογῖρεῖο- 
πε. ᾳυλπ. ᾿δ᾽ἀθαν, Παγὰς... ̓ς 410 νἱήδ. οπιηϊηο (]. Μαζοομίμπι, Ρτο- 
ἄγοπι. δ4΄ Ηεγαοῖεα. Ρίερμιπ|αΐα. Ὠ1Διγῖθ. {Π].- τς 2. Ρ... 129. ὅς. 124. 
δὶ Πα5 ἀΠσυ ΑΓΕ. [ΟΥΠηᾶς., 4088 ἴῃ ΠΠΟΠΌΠΊΘΗΓΙ ς᾽ ςοπηρατγθηῖ., τιδυῖς ἀἸΕ- 
Πουϊταῖὶ ΠἜχαγαηαΣ 1 8016 δἰΐανα. ἀυγίογα τηαζοτγία, αυατη, παῖ, αἵ τε- 
{οἰ σεγθης, αυϊήηυϊά. οςυγνὶ ἴπ Πτογ5. ογαῖς Δ 1ὰ τϑέζυμῃ, {δὰ Δησυ αἴ πῃ 
τείοϊ νοδαηΐ .. ; ᾿ ͵ 

Οὐοά᾽ νεγο. αὖ γρἤίοη δητ αυϊἥϊπηος αταςος ςαγυϊε Γυ(ρΊςαίυγ΄ 
ΓΙ. Βαγιμείεπιγ, πος τ] σα Πη νἱάείαγ., οὐἱὴ Ῥγαίεγοα ογεάστα. 
σὺ β ἀραιὰ ἼΠο5᾿ ν σοηΐοπδητῖς. ᾿ητεγάαπν, ν]Ἱσθίη ἐχριεν ῆδ 7. ὅζ πῆοάο ἰπ΄ 
αυϊδυΐάαπι: νοοῖ δὰ5. Ἰάεπὶ: ναἰ "ἔς, αὐοά β΄, πιούο ἐπ ἢ Πἰς 1ά4δπὶ αυθά΄ 
ν οοπίοῃδης. 516. ἀρ ᾿Ή εὔγεος. 3. οὑπὶ ἄκρες ἰόπὲ ρτοηπησίαταυτ δ. (δὰ 
ἤπε πος δαρες᾽ ἰοπὲ. Ῥτοπαηοίαταν τ ν' Πἰτεγα σομίθηδης... 51. ἀρυά 
εοἴάεπη. 5΄ οὐπὶ ἐἶασος ἰθηΐ,γ ἰομαῖ Ῥ΄, Π, αἵ ἤπε πος ἐἶαρος ἰοπὶ, ίο- 
δῖ ρ᾽ . Φ.:, υπάε- ἀρυὰ γεῖεγεσ: ὥταοος ὑπ δαἀέπηηιιε αῷ πὶ ὅς αὖ φ ἢ- 
δυγὰ» αὐ ἴῃ αυϊθυίάαιη νοςίρας ὡς Ῥ, ἴῃ 4}11}5 νέῦο υτ᾽ ῥῷ ρῥγοπυηςΐα- 
δατατ. 51ς, 1η: Κοίξγατα ΓᾺ}}}}} (ΔΟΙυτηηα;. Ῥαηΐοας. ὃς. Οαγεαοίηϊοηῆς, ὑὉτὸ 
Ῥῃαηπίοας ὃς (αγι παρ ηϊεμίεσ.. 

᾿ δέ4, πιδηυπὶ ἐθ ται 4΄: αὐ ἀς Ὠϊΐο6. ἀϊοθηάα Παδοίηυς., υἱ ὅς ἀε΄ 
ΤῸ Ϊ15.. 8}115: ΟΤσαγαπη" ΠΠτεταγαπι ξοσπιὶς (1.}.. ποχίδυς ὅς οοπιροπάϊὶς ,. 
4086. ἘΧ ψαΓΠ}ς ΓΠ ΟγΙ ρτ!οπῖδὰς, Πυτη πε] 5, ὃς (Οοά ΟΊ δας σΟἸ]ερίπτας, δὰ 
ποίξγας ἐεγνέπηις ῬΑ Ορταρῃϊα Οταςο Οἱ τῖσα, ἴθ α0α “πονᾷ5 ἀϊρηοίςεπάα 
ΚΙ ΟὐἸσυπὶ ξεἴατ!5. ΤΘρΪα5 ΡΟπαπηὰς: τευ Ϊπδτίοηες ααο δεῖ (ουϊο υἱυτρα- 
ἴΔ5 ἴα τεργαίε τα Ι ΠΠ}5... Ὁ [η΄ ταΡ}}}5 φπεἰς. ποῖγα ΑΡΟΠΟηΙ Ἑαϊτιοηὶ 
Ῥγχῆχὶς., δὲ ἤπιυϊ. Τηα]ςΑδίπηυς ἥοῖ ὅς αυδπὶ σύανος ἴῃ Οταξοόγυπι Αὐ-᾿ 
ἕϊογυπι , ἙάΙτΙοπεσ. ἸΓΓΕΡΙΈΓΙηΣ ΕγΓΌσας, Εχ ἴσπογατα Βαϊ ορταρῃΐϊα ὅς Ἂε []- 
τΕΓΑΓΌΠΩ ΠΟΠΊΡΕΠΕ 115. τηα]α ἰεέϊ]ς. ἀθγιν δῖ]  : ἡ Οσοαῆοηο ἀατα γπυ]τα γὸ- 
τετυπυ  θσα Ἐπ] ἀΔὈιπλυς.. Ναπο δυΐοπι γεάραπγας αὐ Δ] ΛΟ Ϊ Δ Π ΠῚ (ορ!ςε, . 
ἐχ αυο Ῥοτρῆγτιυπι εὐϊάϊπυς . - 

ῬοΙὲ δος. ΡογραντΙ} περὶ ὡροσῳδίας ορυΐου!ατη, 182. Βοος Ὁ οάϊςε ν]άδδὶς 
5. πο] οπ 1. ὈΙΟΏΨΠΙ ΤΉγας!ς - Τέχνίω,, ἰάθπὶ ρτογίας ἂς ΠΠ|π4 ηυοά εὐϊάϊτ 
ἘΔΌΓΙΟΙυ5 ΒΙδίίοτπεο; τες, ΓΝ, ς.7. Τ,8. ρ.25:. δ 1η 400 ρεγροηαϊταγ, 
Ἰάεπηηε ἢΠε: ΠΙς: σέχνη- ργαγη ΠΊΑΤΊΓα; ἰοΤΙ ΡΟΣ “οὐπὶ" ὨΙοηγῆο ΤΉτγαδςθ 3 
ὙΠ ΆγΟ ἢ; ἀΠίρυϊο ; ἀεϊηάς. π᾿ Παης. εαἰπάεπη  ἐχνίω. ἀϊνεγίοτωτα (τὶ-- 
τοούαπι νετέγαπι. (ΤΟτη μη εητΑΓ] ., Ἃς, ρτῖππο αὐἱάεπι ἴῃ πος (οεΐςε" Διο- 

ΙΣ πόδε. 

(1) (ουίεγ. δέ ΟἹ" Μόβο [π΄ Αὐτὶς. ΟΥεῖς αν] ρίἀατῖς Ἰἰρτο {Π1 τ, τι. ρ. 68, «κοὐὰ ὉἹ. 
δεδαϊίδυυα) οπδί σι, ἔπ Ν δτείατ [ηἰς ἰρηίοπατν. πον Ππαρι ΤῊ τὶ Τοτο τ πιο δῇ 
τοέϊς 411. οδίετν ας, 4. 8ηγν}5 πυρὶ ϊσες δἰ : ν 
παι πῚ τεσεη!εγτηῖ 7). [Ὰ}}1} ταλσπ εο85, αἱ ἰρ οτμ! ῃ 
τι 0.5 ἴθ ἁπτίαῖς (ΤοΟἀ 4, ) νὶ[25. 15 1᾽τἴ8. ταῦεὶ 5 
«ἀἀυ 5:15 ςοτηρτοῦδαϊ ἐχειΩρ 18. 
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μήδες Σ χολαςικδ εἰς σἰὼω Διονυσίς σέχνίω ; ΕΧ αὐἰδὰς ἧσο ΟἸΩΪΠΟ πο- 
ταθάδ ΘΧοεΓΡεπῖὰΣ : 

Ποιηταὶ λέγονται, οἱ πὸ ἔμμετρα γράψαντες" συγγραφέις Ὁ, κυρέως με, 

οἱ πὶ ἐφ᾽ (1) ἑαναῶν γενόμενα συγγραψ ἰμενοι" καπαλρησακῶς ἢ, ἢ πάνσες 
ἐ πεζῇ φράσει κεχρημένοι, 

Εἰσὶ «ινὲς λέξεις ἅπαΐξ . ἢ δὶς, εἰρημένα, ἃς ἐς πᾶσα ἀνάγκη εἰδέναι σὸν 
Γραμμακικὸν 5). οἷον οἱ γρῖφοι. αἱ δέ ἐσαιγν οἱ γρῖφοι 5 σὰ ζηπήμαπιε " (2) χαὶ 
σὸν Τηλέμαχον, Μακροπαόλεμον ἐν ποῖς σποίχοις αὔτοις " ““ Οὕᾳνος ἐυγά- 

σειρὰ .} Μακροπτολέμοιό χε μείαηρ,, .. ᾧ «ὁ ἑξῆς. ἢ ὡς ἐν αὖῷ βωμῷ «ὦ Δω- 

σδιοῖδε ἡ γωοὴ ἐΐρηπώι στήπη " ἐπειδή αινες σὸ παρ Ὁμήρῳ, “ διῳσαήτίω ἐρά- 
σοπε, .. ἐξηγήσαντο, διὰ σαφτίω, διὰ σἰὼ γωώκα. Σαυξ ὃ ᾧ Βωμὸς ποιή- 

μαπε [7; ἄπινοί ἐστων ἐμμέσρων σὴ σχῆμα, ᾧ σῷ φᾷτυπωσιν «ὃς ἐπωνυμίας 
ἔχοναι. «πε ὅν σοιαῦσο ζηπήμεοιπε εἰ με ἐπίξατοι ὃ Γραμμααικὸς ,) ἐπαῖνεπός 
ἔξιν, Εἰ Ὁ μὴν ὁ μεμπαέος. 

Τὸ πάλω μέρη (4) «ἧς Γραμμαπκῆς ἣν πέοσαρα" ξ εἰσὶ πιῦσα " διορϑωσια 

κὃγν 

., (1 [μεξε ἐφ᾽ ἑαυτῶν. δεῇο ϊα ἷπ Ὀϊοηγί, Οοά. 489. [0]. 8. τεξ!. συγγραφεὺς ῥήτωρ» 
ἡττοριογράφος ὃ το ἤτὴ 5 τάυτῃ διχφέρεσι" συγγρχφεὺς μὲν γὰρ, ὃ τῷ ἐφ᾽ ἑαυτὰ γεγν- 
νότικ τἀτέστι, τὰ ἐπὶ Ὑ «υτὰ χρένων, συγ κ ἄμϑυος, ὡς ὁ Θεκυδίδης τον Πελοσονα, 
νη τ ον πο λεβον συνέγραψεν ᾽ ἐπὶ ΕῚ ἄυτῇ ὙΕΎ ονότα Χχεόνων Υ ἐφορλογρέφος δὲ, ὁ τὲ 
τρὸ ἑχυτὰ «ακντα συγγράφων, ς- Ἢ ρόξοτος" ἐἡτῶρ δὲ.» ὁ περὶ. τὰ πολιτικὰ ζιτήματα 
ἠσιχολαυένος » ὡς ᾧ Δημοσ γάνγης" τοριισ τὺ δὲ ᾿, ἃ τοῖς τέοσα;σι τέτοις Ἀεχοσμημένος., μέτρῳ, 

κὐϑῳ » ἐφόρλῳ Ω ποιῷξ λέξει, ΘΟ πὰν τόμιμε, μὴ τότων τεσσ ἄξω» μετέχον, ; ἐκ ἐσσι 
ποιημκ" ἰμιέλει τὴν Ἐμπεδοκλέα, "ὃ Τυρτώϊον, κϑὰ τὰς τεῦ «στρόλογέκς εἰπόντας, ὁ ΓΙ 
χαλὲμεν ποιητάς, εἰ ἃ μέτρῳ ΠΗ ΥΝ διὰ τὸ μὴ χρήσασθαι ἐυτες τοῖς ΤΟ, ποιητῶν 
χαρ ΡΣ ς δϑηδα ̓ ἣ 
,(2) Ποἀ:5. Ματεὶ “89. 4υἱ ἰπίτίΟ πηι τ]ὰ ; ςοπτίηες 1ἢ ΤΊ οαγΙ Τρταεῖς τέχν᾽ν ϑέβο α ε 

σῇ δέ εἰσι τὰ γρῖφα ; τὰ ζητήματα τοὶ δοιγά " ἢ, ὡς ἐν τισιν ευρέσκομεν το δόρυ, βα- 
λάντιον ᾿ τῆς συμνὴϑείας ἡμὰς εἰς αλο φεράση:" ὁ δὲ ᾽ ἐτὺ τῇ βάλλειν χατέναντι ᾿" ὅ τως 
αυπὸ ἐκάλεσε . ΑΙἴτεγ δεΒο! ες δι ἄξω Ρ40}}0 ἔωρτα : στἶν πολιτόῦομ έγων λέξεων ἐτις ὅ- 
μων ἔστω ὁ Γραμματικος ΜΕ μέ) Τὴ παϑκπαξ » δ ἈΠ μέαν χρῆσιν εἰρημιἔγων " ὡς πκα 
ἊΣ τισι λέγεται σκέπκρνον τὸ ὄρνεον ν δικρὲὶ τὸ σκότοειν 1:), ἀκα" (Εἰ τοτήρλον 7) τὸ ἐξ 
ἐρίων ἔνδυμα γ ὅτι ποτὲ ἔφιονυ γχυ. Μαῖε δυΐετη π 5. Μαιοὶ (ζδιαῖοφο ἀϊδε τη εἰς ἴπ πος 
Οοάϊεςε γερεγῖτὶ (ΟΟὙδαλπγ δεῖς τ ἰπἰτῖο ἘΔ 01} ἃ πτ ». ΠΩ. π1υ]τ15 ἐΣ ΡΟΙτἰοπι δ}8..7. ἵπ ου͵ὰ8 ἤας 
δα)ιεἴτυν ποῖα) τέλος τὴς Διογυσίς τέχγυης ; πᾶτη ἢας {μπι Ροτρῆν εἶ!) ΠὨίοαιεάϊα δοΠο]αίξῖο 
ΟΝ. Μεϊαπιρὶ » ϑιθρῃδηῖ; Οεοτρῖ! ΟΠΒατοβοίςι, ὅς Τπεοάοί! ΑἸεχδηάτίεὶ ἅς, φυὶ Ρτορίε- 
τεὰ τῆς Γραμιματικὴς ἐξηγητοὶ Ἑυϊϊατῃϊο ποπ (επηεὶ ἀϊσυητυγ, ἱπ ᾿ϑ᾽ουγιϊ ΤΗταςὶς Τέχνάν 
Ἄν ἰζατυ ὅ.Π0118. ἱπιτῖο τὴυτ11ἃ.) ἂς αυΐδις νἱάς Ἑαρτῖς. Βιδίίοτῃες, Οτας, ΚΠ, ν, ς- 

7. Ρ' 24. 
(3) ΜαιΠΠεῶὶ ἸΙεξετα ποιηρμεατια τινα» αὐ ἴπ (οα, 489. ὅς ἔμμετρον ᾿ Ευρ ἐμμέτρων. 
(4) Βδάει 5. Β 9118 ἱπεάϊτα ΤΊΟΩΥ Πὰν.) Ρά0}10 ἴαρτα: Φησὶν ὁ σοφὸς Ἑρατοσϑενηςγ ὅτι 

Τραιμασική ἐσ τιν ἐξ, ἰς ὙΥΡΠΝΙ: ἐν γράμμασι, γέκμματα. πχλὼν τὰ ἐυγγρέμ μαῖα. δηλΟΣ 
ἢ Καλλίμαχος εἰπων, . Ὁμηρέξον δὲ καλεῦ μαι γράνμα, γ, ἐντὶ τὰ σύγγεαμ μα. ἢ τί- 
λιν» τερὴ Κλεομδρότη "ἘΠ λέ χά; “ φαεινέ " Κλεξ μβρρτος ᾿Αμξρυκιώτης Ηλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψις 
λὲ τοίχεος εἰς Αὐδὰυ., ΓΑξιον ἔτι πυϑὼν ϑκνάτε χωκὸν, ολλαὰ Πλάτωνος Εν τοὶ πεϑὶ 
Ψυχῆς γεώμμ᾽ τῆκε εμενου, »» Ὅρος τῆτο δὲ εἶπεν Ὀλναπιόδωξος ὁ φιλόσοφος" “ Εἰ μὴ 

Ὑρέμυκ Πλάτωνος ἐμὴν Ε τέδησεν ἐρωὴν, “δη λυγρὸν, ἐλυσὰ Φήου πολυκήδεα δεσμόν" » 
τυτέςιν. ἐν μὴ 5.» ἐγ Πλόσωνδεν τρόπον ἐνζωΐας, Ὡροίκρλνον ἂν μὴ εἰ νὼ ἢ καὶ 

κῶς ξιγοα. ἴὰ εὐαγάς ΒΊοπν ἤυπὶ 5. "14 (οὐ. 48ο. 0]. γ. τεῦο: ἐΐρητῶι δὲ Τραμε μιατικ ἢ 

ἐκ Ὁ γγκμμίάτων, δ τότων μέντοι “ῃ γεχα μάτων ᾿ αο τ συγγρααμάτων " ἡ Τειμ- 

»ωτικῆ γερ περὶ ἀυτεὶ παταγίνετωι . ὅτω γε Ε Καλλήμαχος σύγγρόμμᾷα εὐλόμϑεος ἐι- 

κεῖν.), ἐχρήσατο" ““ Πλύτωνος ἣν τὸ πιοὶ ψυχῆς γρέμμ᾽ αναλεξα μῆνος .,.) τὸ τὰ 
8 
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χὸν, οἰγαγγωςικὸν, ὠξηγηκσικὸν ) κρλαικον. χαὶ σέοσαρα σὺ πάλ παρεδίδο- 
σὰν ποῖς γέοις ἔχεν «σἰὼ Γραμμαπικήν. «ρὸ μωὶ γὸὼρ ασἢ ἀρξασϑαι ἀγαγινώ- 
σκειν, ὁ διορϑωτς λαμβάνων σὸ βιβλίον, διορϑᾶτο αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐναγνὲς ὃ 
γέος ἐππαισμένον,, εἰς κακὴν ἕξιν ἐβπέσῃ. μΩ! Ὁ πιῦπε λαβὼν ὁ νέος αὐ βι- 

βλίον διορϑωδὲν , ἀπήει τὩρὸς σὸν εἰγαγνωσαικὴὸν γ), αν σφείλονηις οαἰυπὸν δ ιδ' εἶα 
σκεν., ὡς δᾶ ἀναγινώσκειν ἈΊῚ σίω διόρϑωσιν αὖ διορδωαβ,. ποίτον ἐπῆει 

“«ρὸς σὸν ὠΐξηγησικὸν, «ὃν ὀφείλοναα παραδιδόγω αὐ πίω ἐγκειμένίω ἐρμη- 
γείαν. πέπαρτον οἰπιει ωρὸς “᾽ν κρλαικὸν., ὃς δοχεῖὶ με μηδωὺ σωεισαγεν 'ἴὸ 

γέῳ , ΝΨ' ἀρολαβόντων δ᾽ ἦν ὑπέρπεροσς. ἀνγόάγκίω γὰρ εἶχεν δ κρμαικὸς πίω 

σὰ διορδωσικδ εἰδέγνω , ᾧ αἀναγνωσαικδ., ᾧᾷ ἐξηγηπικδ " ἐκ ἐχένοι ἢ «ὰὲ αὖ 

κρμαικᾶ. ὥσπερ γαὰρ ὁ πολιπκὸς κριτὴς ,) ὅπερ ἐσαὶ δικάσα)ς,, ὃ φ«Ὡρόπερον ψί- 
γεσαρ., εἰ μὴ ἐναγνῷῶ γόμες, ἔπεσα σωηγορήσει ἐπὶ πλέονα χρῦγον " ὅχω χαὶ 

ἐν αἢ Τραμμακικῇ ὁ κρμαικος, εἷ μὴ απὸ δΥὲῥῪ᾽ Ὡροειρημένων ἀκφοιβῶς ἠπίσπατος 
ἐκ ἥδυύγατο εἶναι κολαΐς. τος ὅν ὁ κριαχὸς χίῳὠ ἢ) ποιηπῶν καλῶς, ἢ κα 

κῶς, ἢ ἐν διεόνα, ἢ ἐν μιὶ δεόναι, ἢ ἐνκώρως, ἢ ἀκαίρως χεχϑᾶσαν ἔννοιαν 
παρεδίδιε αῷ νέῳ, ἃ τίὠ πόσων αἰαίαν ἐδίδασκεν" ὥσσερ παρὲ σῷ ἸΠοιηπὴ τὸν 

σαΐίχον αῇζον δᾶ οβελίζειν, συτέσαν ἐχκβαλᾶν ᾧ ἀποδοκιμάξζειν., εἷς μιὴὲ ὄντε 
ἄξιον αὦ Ποιηαῶ" ““ ἀξω ἐλών" ὁ δέ κεν κεχολώσεταί. γχγ (1) πῶς γὰρ ἐκ 
ἔμελε χολῦσϑω; ᾧ πάλιν ἀδαχϑ᾽ ““ μέλπονπες ἑκάεργον, ,,.Ἃ( 11. 4, 474.) 
δε σὸν σαίχον αὄτον ὀβελίζεν " μεγόνας (2) γὰρ αὐτὸν , γίνεται ἄκυρος 
διοσολογία,. φροεέρησοι γὰρ 5, “οἱ ἢ παρημέριοι μολπῇ ϑεὸν ἱλάσκονχο. 5) 
(11. 4. 472. ἢ πολαχβὲ δὰ σὲς σαίχος ὁβελίζεν.. “4 αἢ δ᾽ ἄρα δίφρον 
ἑλῦσα, » φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίπη ,.. ( ἢ, Γ, 424. ᾧ «πὸ ἑξῆς " ἐκ ἂν γὰρ 

ὁ Ποιηπὴς σίω δεὸν εἰσήγαγεν ὑπηρεαῶσαν αἢ γωωκὶ., ὦ τίω ποιάυπίω ἐυσε-- 
λῆ ὑπηρεσίαν " εἰ μὴ ἄρα ἐΐποι ας, ὅπι “ἢ μορφῇ αἧς γραῦς πὶ φροσῆ κον δ 
επεαήδόυνε. πάλιν ἢ ἀλαχϑ" ““ ἔχϑιστος δέ μοί ἐσσι διοσρεφέων βασιλήων» 3» 

(11. Α., 176.) τὖν ἑξῆς δᾶ ὀβεχίζαν ἔξωϑεν ἐποσαερίσκῳ (3) συμειώο 

σασῶαι" ὡς ἐνσαῦϑδα μωὴὶ ἐκ ὀρθῶς ἐγκαμένε σὰ σαίχε, ἐἀλαχὲ Ὁ ἐπιπηδείως 
ἐκ ἄν γοὸρ αἀὐυπὸν ΑἸ γαμέμνων διὸ απο ἐβδελύσπεαο, εἰς φιλᾶνπα πὲς πολέ- 
(πε. αἱ γὰρ σότε ἐπισηδειχερον ἔργον σῷ σαρατηγῷ., ἢ πόλεμος; πὸ γδν 

ποιοῦπα ὁ κρμαικὸς, εἷς προείρηται, παρεδίδε αῷὸ γέω. 

ϑοῆο- 

δὲ Κομτιχὴ ἐλέγετο" νὰ οἱ τχυτίυ πιόντες, μομτικοί. ᾿Αντίδ δέτις Κόμλμεως συὴα ΘΑ ἘΎ σι υτ) μεῖι ς, ἨΘΑΤΙΜΟΙς Ἀντιδὼ ετις Ἀοσομμεως δυὴ ρος 
γοχψάρδιος λέξιν, ἐπέγγαψεν » ᾿Αντιδώρε Τρχωαυκτικᾷ Ἀεξιε" ΘΟ ἐκ τότε ἡ ποτὲ καιτιω 
ΤΕ Γραμματικὴ λέγεται" ὦ Γρεμωστικοὶ, οἱ τυτίυ» με]ιόντες,. [πὰ ἢος δαϊεπὶ ΙοςῸ ΡΓΟ 
᾿Αγτίδωρος δε τις Κόμμεως., Ἰερε., ᾿Αντίέδωρος δέτις Κυμοῖΐος., νε] ετἴδπι) 4οά τη Δ] δ᾽. 7 Αυ- 
τύδωρος» ΡΙο ᾿Αγτίδωρος. Βαῦντίειβ ΒΙΡΠοῖπες, Οὐας, 1... ν, ς. 7. Τί 7.0. «4, “ Αὐτοάοιυ 
αἰηδηυβ, [ἡ ΜΜς. Τπεοάοῦϊ δὰ Γ᾿οην πὶ ΤἬτγςοῖ “ΟΠ ΠηΘὨτΑΤΙΟ : ̓ Αυτόδωρος δέτις υ- 

μώτο: συγγραψί μὃνος λέξιν, ἐσεγικψεν, ᾿Δυτρδώρᾳ Τραμμετικὰ Λέξις, ,.ὄ ὕάςε «οηῇας 
ἥβης εἐρτεξίδιι οὐΐεγν διϊοπειη ἀοσετὶ ΤΠεοάοίϊο ΑἸεχαπάτιμο,, σε! εογγίτηο (Σ γα πη" τ ἶσον συ] 5 
Ἐρίιίοπιε πηᾶρηᾷ Ρτοίοάϊα Η το άϊεηὶ Ἰατεῖ η ΒΙ δ᾽ οτῆες, Βο ἀ]εΐδο, ἴῃ ο ἀΐες Βατοςεΐαηο 179. 
Ἐπίμηνεο ἰη αἴτετο (οάϊςς 5, Μαιεὶ. , υδ' “«ἀεη ΞΟ ΠΟ) ϊα ἴω ΤΙθηγίϊαπι ,) ἀϊίεττα Ἰερίτωτ 
ΛΑυτόδωρος δὲ τις Ἰζυμοῦες, ὅς Ἰμῖτα Δ ὑὉτοδωρε; εδαὰς οδίειναϊίο, ὡς ὅς δριῃὰ ΠΑΡΓΙοἾ α τ. 
ἽΠεοσάοίϊο ττιδαΐτον, 
{1 (οὐ. 4ὅ9. ἴῃ 4υὸ ᾿άεπι δεθο!οη Ρ. 9. δὲ το.) δά άἀϊτ), »κὶ ὅτι ἐΐγϑες τὸ προκείμδοον 

“ ἡ δέ κεν κεχολώσετοκ. .5 ( 1]. Α.γ.139.} πῶς γὲρ κ-. τ. λ. 
(1) (ὠοά. 489. ἔϊς δυΐοϊατα πη δον). 7. αϑοόντος γὰρ αἀυτθ,) ΡΙο δεοςυίαιϊνο αδίοϊμισ 

Δδρόντα, γαὶρ ευτὸν.» Ῥοίαϊτ, , 
(3) 1οξς οὐὰ (οἀ, “89. δὲῦ μετ᾽ εἰς ερισκὸ ἔξωϑεν σχμειώσασϑαι, 
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δ. πο 4. ἱποάϊτα. απ. εὐπιάει ὈΙοηγί, ΤὭτας, Ρ. 7. τεξϊ, (ὐοά, 489.. 
δᾶ ὃ ἀναγκαίως «ροὶ πῆς. καϑολε εἰσβολῆς βιβλίς. παναὸς , σὲ ἐξ κεφάλαια. 

ζητῶν «αῦσι., νοὶ. οἱυαὸ. ἐναγκοᾶκ:. ὄνπο " Ὡρῶτσον΄, ἐπιγραφήν" δέυσερον., συγ- 

ραφέκ ᾿ πρίσον.5 σκοπόν" πέπιρτον", χρήσιμον" πέμπτον, παξιν" ἕκτον, σέ-. 
λος, ἐπιγραφὴν. μὴ. ἵνα ἑυρόντες περὶ. ονομάπτω»-» μὴ ζησῶμεν περὶ ῥημώ- 

σων" συγγραφέα: ἵν᾽ ἐΐσε οἰξιόσπιςος ἢ, ἐΐπε μὴ, τὰ συγγραἀμένε, τί ὁρ- 

μὴν (1) χκατχλώβωμεν ς. τᾶτο Ὁ, διὸ «πὸ. φώδεπίγραφα Ἷῥ βιβλίων, ὡς 
ἔχε ἡ ᾿Αατὶς σε. Ἡσιδδε ". ἑπέραυ γάρ ἐσαν. ἐπιγραφῇ Ὁ ᾧ᾿ ογομχσία ἐχβή- 
σατο πῇ «τῷ, Ἡσιόδε, ἵνα διὸ αἣἧς αἀξιοπισαίας. πᾷ. Ποιητὸ ; ἀξιον. κριὸῇ ἀνγα- 
γνώσεως ς, σχοπὸν . ἵναι πίω ὁρμίω. τῇ. συγγρα. αμένε. καπαλάβωμεν . ἔσαι ἢ 
σκοπὸς, φροκασάλη τς. «Φυχ ῦς φροχυπόσης πὸ φὡροτεδέν" ἐκ μεσαφορὰς «“ἧ' τποξο- 

σῶν. δ᾽ ἀρύπερον. μεῦὺ στοχαζομένων. σὸν. σὔπον, ἐἰδ᾽ ἕσω σὺ βέλος ἐπιπεμ- 
πόγτων. χρήσιμον... ἵνα εἰ βιωφελής ἐσαν ἡ. συγγραφῆ » μάϑωμεν. πώξινγ) ἐἱἰ 

ἐυτίκτως σύγκειται αὶ σῷ. συγγράμματος. σέλος, εἰ ᾧ μέχοι σέχες πὸ σὸ σκο-- 
πὸ φὩροηγέγκατο ““πολοὶ γαὰῤ ὁρμήσαντές αἰ συγγράψαι, ᾧ μὴ  ἐφικνέμενοι , 

εἰλ᾿ ἐν μέσῳ γενόμενοι, ὥσπερ ἐπὶ κλυδῶνος., αῷ μεγέϑει πὲ ἐγχειρήματος 5. 

οἰπεπνίγησαν. ἢ 

Ἑδάεπι. σ.Πο114. (οὐ. 489... ἴῃ. ὨΙοηγί. Ρ.. 9.. τοξϊ.᾿. Πόσα ϑεωρέμενα ᾿ 
περὶ σί Γραμμακικήν) οκαώ" οἰΐσιον » οἰρχὴν» ἔννοια. ἥγεν σκοπὸς ὕλη, μὲ- 

ρῇ. ὄργανα ,), ἔργα. ᾧ σέλῃ. «ἴ «ὁ ἀΐπον; ἡ Δ δ ὀνομάτων. ἃ ῥυμάχσων ἐυπὸ-. 

οία. αΐπον γὰρ λέγετωμ.» ὅὁᾳ ἈΠῚ πᾶσαν λέξιν ἀίπον ὁράτωι. ζ αἰπβκαῦν - 
εἰρχιὴ, ὅπ ἀρχὴν ἔχει ὥσπερ ἃ πέλος᾽ ἐρχιὴν γοὶρ ἔχει «σὲ ςοιχεέῖα, - ἔννοιαν, 

ἤγαν,, σκοπὸν. «ον. δ ονομάπτων ἐἑληνισμόν" σκοπὸς γὰρ ὁράπσω ᾧ περὶ πίω 
Τραμμαακὴν» ὥσπερ ᾧ πεοὶ τίω Διαχεκηκὴν», ὦ ας. χοιπὲς: σέχνας ἢ ἐπι- 
φήμας. ὕλην ἢ ἔχει, πάσαν. Ἑλυνίδα φωνήν... μέρη. Ὁ λέγω, ἢ ὅα πᾶσα 
Ἑλληνικὴ. φωνὴ εἰς ὁχαὼ μέρη διομρεῖσοαι." ἢ ὅτι Τραμματικῆς μερη. κυρίως ς, 

διορδωτικὴν 2) αἀγαγνωστικὸν, ἐξηγητικον γ), κρλτικον:. ὄργανα. Ὁ: πέοσαρα 5 πὶ 

περὶ σἰω Τραμματικὴν. ὄγσα -, γχωοσηματικὸν. μετρικὸν. .σεχγικὸνν ἴσσοθλο 

κῶν, ἔργα, χσὸ τὸν ἐμμετρον ᾧ δ πεζὸν λογον «εχνᾶσϑοι. πέλην «αὐ μηδέποτε 

εἰμαραοίνειν, ,), μιήπε. περὶ μίαν χέξιν., μήπε περὶ πλείονας " αὖ γάρ' ἀμαραίνεαν 

περὶ μίαν λεξιν, βαρβαφιαμός ἐσσι" “Ὁ Ὁ. περὶ πλείονας, σολοικισμὸς, ἥσοι. 
περὶ σύνπαξιν. ᾧ φράσιν. 

Πύσα μέρη ἃὲὶὶ Τιραμματικῆς; ξξ᾽ φ«ρῶτον,, ἀνάγνωσις ἐντριμβὴς ἈΠῚ᾿ Ὡὡροσῳ-' 
δίαν " δέωπερον., ἐϊξξήγυσις ΠῚ σὰς ἐγυπάρχοναις ποιητικὲς πρόπϑς " σρήσον, 

γλωσσῶν «- ᾧ ἱστορμῶν. πρόχειρος ἀπόδοσις " σπέχαρσον, ἐτυμολογίας ἐυρεσις "“ 

πέμπτον, ἀναλογίας ἐκχογισμός" ἕκτον, κρίσις ποιημάσων, ὃ δὴ χάλιστόν 

ἔστι πάντων ΟδΓἝα ἐν πῇ σέχνῃ. Νὰ 95. ἘΧΘΙΏΡΙΪ σγαῖϊα,, υζ Ὠαδεηΐ εδήειπ 
ΘΟΒΟΪα [0]. 9. νεγί, ὡρῶσον ὁ εἰσχγόμενος,, μανϑάνειγ ὅτι μῆνιν δᾶ βαρυ- 

φόνῳ! οἰγαγιγωσκειν. διδαχϑεὶς ἢ, ἃ κι αγαγνωσδέγτος ἀαοαμπε πίω ὠϊξήγησιν 5 
. 

: ὃ εςὶ 

(1 ΑἸτεν οάες 5. Ματιοῖ, εχ 4ὺὺ Ῥογρῆγτι ἀξ ρῥτοίο ϊα ΠΡ ε] Τα πν ἐσοςγρῆπις 5 ἐπ πὶ 
ΣοδοΙ οη δ νοῖθατι 807) ΤἼηεοάοϊοάφιε ΑἸεκυηάτγιπουτιῖϊδαϊς., ὅς ἢἰς Ἰορῖς: ἵνα σὴ αξιόα 
πιστὸν 5. ἢ τὲ μὴ, τὸ συγγηχῴκιενε κατωλαβω ἦν : αιοὰ ρεαἔεγγοπι : πᾶῖὰ ἱπέγα ἸςριτΓ : 

σκοηχὸν ν ἰνῶ τω ἑρμάν τὰ συγγραψαριεγε καταλάϑω υἷο; 4αρά' ᾿δταγι απ» απ ἰς ογγάγεῖ 
ἴοςὶ ἐπι ητυ ἀπε ἀςςερίυ5) ἱπάυχίς, 
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Ὁ ἐστι τίω ἑρμηνείαν, “μαϑὼν ὃ ὅτι ὀργὴν ἐπίμονον σημαῖνα,, ἀπασε τίὼ 

. διάλεκτον. αἷνες λέγασι μῆνιν πἰὼ ὀργήν 7  ἄκέει ὅτι ὁι Ἴωνες" μαϑὼν ὃ 
ᾧ τὼ διάλεκτον, ζησ ᾧ τίὼ αἧ:. ἐπυμολογίας ἐύρεσιν-ο.. μαϑὼν ὁ εἰσα- 
γόμενος σὰ “Ὡροειρημένα , ᾧ ἔμφρων : γενόμενος," ἄρχετας ᾧ περὶ πεχνικαὰ κασα- 
"γίνεσδωι, ἢ πωϑάνεσδωμ -τί δή ποσὲ μῆνιν χέγομεν, ἢ ἐχὶ μήνιδα; «ὃ γᾶν 
πέμπτον μέρος αἧς Γραμματικῆς, καὶ ἀναλογία, ἐσιὰν ἡὶ ἀκριβὴς δ[ῇδ᾽ ὁμοίων 

παροόϑεσις9 δι ἧς σιωίσασανχοαι, οἱ κανόνες δῇ Γραμματικῶν, ὥαπερ ὅτε ζητύ- 
(εν «ἰνὸς. ἕνεκεν οΟμηρος, αἢ Οἷ'μήρε κ.-τ.λ. φσὸ ̓ βέχος 5, σὲ βέλος 'κι τ. λ. 
ἄλλως" ταναλογία᾽ ἐσαὶ λόγος ἐποδεκτικὸς “καϑ' ὁμοέαν παράϑεσιν σἧς κα Ἑκα- 
στον μέρο: "φυσιχῆς οἰκολυϑίας, ὁμοίᾳ ὃ ἈῚ δ σύπον,, αἷς ὅμοιόν φαμεν εἶναι 
σὸ Δημοφῶν σῷ Ξενοφῶν. ...-.« ασὃ ἕκτον μέρος πῆς Γραμματικῆς ἐστιν, καὶ 
κρίσις, πσοπέστι ἡ βάσονος ἃ ἡ ἐξέσασις δῇΊαἭ᾽ὄποιημάσων . Φἀφέρει Ὁ κρίσις 

συγκρίσεως " ᾧ Ὡρῶτον μὲν, κρίσις "- δέυπερον ἢ σύγκρισις. κρίγα μὲν γάρ 
σις ἕκαστον ἐκ ἥδ ἰδίων " συγκρίνει Ὁ ἕσπερον εἶφ᾽ ἑσέρῳ " ὥστε ἡ σύγκρισις 
ἐν αὐτῇ «ρήπερον ασἰὼ σύγκρισιν ἔχει. ζητητέον Ὁ ἄρα ὁ Γραμματικῆς, καὰ- 

λίων ὧν δ δΠοιητῶν, κρίνει οἰυπῶν σὰ ποινμοσι ) ἢ ἥσσων; ᾧἀ ἐὶ μοὺ καλ- 

χίων, δῶμεν ᾧὶ αὐτὸν εἶναι ποιηφῆν..,), ὕπερ ἀλοόσρλον ΤΓραμματικῆς " ὅσε γαὶρ 
μέρος, ὅτε ὄργανον αἧς Τραμματικῆς σὲ ποιητικόν " “εἱ ἢ ἥστων οὖν κρίγα,, 

ἐχ ὡς ποιησὴς, οἶδ᾽ ὡς ποχνίτης σῆς ἐκείνων ὕλης ὁ Γραμμαπικός" ὕλη γὰρ 
ποιηματικῆς γ)», μῦδος, μέφσρον, λέξις, ἱστορία, γλώσσα" “καὶ σύτων τεχνίτης 
ὁ Γραμματικός. κρίνει ἢ γος αὶ πότερον οἰυτοῖς καλῶς γέγραπται, ἢ ἔ" ἀλ- 
λο ποῖα ἀνόμοια. ᾧ ποῖα ὅμοια, ᾧ ποῖα νοϑα δ᾽ Ποιησῶν, ᾧ ποῖα γνής 

“σια «κρίνεται ὃ ἡ ποίησις, χρόνῳ, λέξεα,, ἱστορίᾳ, πλάσματι, σωϑέσει, 

κυρμολογίᾳ , οἰκονομίᾳ πάξει, ἤϑει, «ροσώπῳ. καάλισσον πσῦτο σὲ μέρος τῆς 

Γραμματεκῆς εἶπεν ὁ Διονύσιος, παρόσον «ἤδη πελώτησάντων τίὼ πέχνην ἔρα 
52 χρνενο τ: Ὁ 

Ἄλος" ὅταν τις ἀκριβῶς ἈΠῚ φροσῳδ αν οἰγαγιγωώ σκειν 5 καὶ ΠῚ ποιυτικᾶς 

τρόπᾶς ὀξυηγάσθωι κατορϑώσειε . γλώοσὼν σε ᾧ ἱστοριῶν πρόχειρον εἰπόδοσιν 

ᾧ ἐσυμολογίας ἐχλογισμὸν ( δ(άθ γινώσκειε », νΕὶ εἰδῇ, “νεὶ ᾿αυἱά ᾿Πιη16 } 
ἑκανός ἐστιν ὁ ποιᾶτος κρίνειν" χρίγει Ὁ σὸ ποιήματα, δχ ὅτι χαλέά ἐστιν, 

ἢ χακο "ποιητῇ γοὶρ Τοιῦσον " οἰλ᾽ ἐπειδὴ πᾶν μέπρον ὑπὸ σέχνην ἐσαν, 

ἰγάγκη αὖν Γραμματικὸγ σπκῦτα παάνγασα ὀδιρικρίγειν,, εἰ σῇ ουτᾷ ἐστι “π92ιη- 

σδ, ἢ ὅδ 
Καλιστον εἶπε σᾶτο σὸ μέρος ὃ Διονύσιος, ὀχ ὅτι πὶ ἅλα ασϑενέστερά 

εἰσιν, αδλ᾽ ἐπειδὴ σωπέρασμα ἐστι ὃ πάσης πέχνης σὺ κριτικὸν», Ὁ) τρόπον 
σινοὸγ ςέφανος" ᾧ ὅκα εἰ μὴ Ὡροᾶδέπσις πὸ λεχϑένπᾳ μέρη δ Γραμματικῆς αῇ 

χρίνειν ποιὴν πὸ ἔ,γον ἃ δύνατω,. 
Τητεῦ εδάεπὶ 500 0114 (ο΄, 489. [Ὁ],.1.3. νεγῇ, Παδεηζανγ 1561} περὶ βαρβα. 

ρισμᾶ ξ σολοικισμᾷ ἈΠῚ πλάτος, ἃ (πλπιο Ν᾽ αἰσΚεπωσῖο {δ] ἢ: ΑἸπτηοη]ο, 
αυογυπια] 6 νοΓὰς δυΐξῖοῦ πὰς ἴαμα ἸΡΠογαθαΓυΓ,, δυηῖ δυῖϊοπὶ Ἡ ρωδιανὲ 
᾿Αιλίᾳ., [0]Πσϑῖ σα θθογγι 1} 1}Π1Π|8ὸ ΟΥΔΙΩΠΊΑτΙΟΙ., αὐ ἀἰ(οΊπης 6 (οά, Μαετ- 
οἷἶδῆο 412. Νιατγίδηῖες εχ ιίοε (οάά, ὀχοογρῖας ἢἰσ ἠδὈΙ ΠΊὰΚ ; 

Ῥ᾿ 193. Εα, (Ἰ, Ν᾿ αἰοἰκεη σι! 9 κυρμολογία. (οὐ, 489. χκυρλολεξία. 
ΡΟ, το4. Ἐα4, ἀδιάσσροφος λόγὰ μερῶν συμπλοκὴ μεσώληλος. Ὦμχο Οὐοάα, 

ΨΜΈπεΙ1. κατίληλος. 

1014, 



1:76 Ὥ. ἘΜΑΙ  Ἰν Β ΧΡΙν ΑἹ. 
1014, Ρ6 194. Ἐά, φχαφέρει Ὁ Δαρβαρισμῆς σολοικίας, ὅφσι καὶ με σολοι2 

κία σἰὼ «ἄξιν βλαπτει σὸ λογε ὁ ὃ βαρβαρισμὸς πὰ ἔπη σῆς λέξεως, δὶ 
ΕἸ. Ν διοκεπατ, ““ ΟὐἹά ἤηϊ «ὦ ἔπν τῆς λέξεως ἔατεοῦ πη6 Ἰρποῦασε, Οὐἱά 
ἢ ἔδη {οεῖρίεγιτ  πεαὰς 14 ρίασθῖ ,.. Ἐείουιθε σὰπὶ ἀπορυς (οάά, Μδγ- 
ὉΙΔ15. πὸ ἐπὶ σῆς λέξεφε. 

1014. Ρ. 194. ΕἩἀ, γένεται ἢ βαρβαρισμὸς τ σροόπας ἐννέα" «ροσϑέσει,, 
ἀφαιρέσει κ΄ σ. χ. Μίδας ἴῃ (θά. 489. κὮ πρόσϑεσινγ" ἀφαίρεσιν. κι «. ἃ. 

1014. Ρ. 194. Ἐπ. «πὶ γορ εἰς υς 'λήγονφες σύγϑεπω { ἴἷπ ἀυοδυς (οαά. 

ΜΆγΟΙαΠΙὶς 5 εἰς “, υζ ἴῃ (οὐ, (Ι. Ναϊοκοηφγ. δὲ ἰμίτα 1814. ἰπ (θα. 
512. ὅταν ἢ παρ᾿ ἐδέτερα, ΓΟ παρ᾿ ἐδετέρων, ὃς ἴῃ (ζοή, 489. ἢ ῥηήμα 
μὴ ἐπὶ πέχες ἐπιφοάνηται, ῬΓῸ ἢ ρῆμα ἐπὲ πέλει ἐμφαίνηται. 

Ῥ, 1το5. ΕἘηή. καπὸὶ δὲ «ρόσϑεσιν 9» Ἀλέγοντες τὸν δίφρον, δρίφον. ἘΒεξῖα 
ἴα (οἡ. Νίαγοϊδῃο 489. κατὼὲ δὲ μεαίϑεσισ, υὖ. {εουμάμπι [παΐζετα 
ἔαρτα Ροἤευμ , ἱεσεμάμστι νἱάοτες (]. Ν αἰοίκοποσ, 

Ῥ. 194. ΕΠ. ἐπὸ γὰρ αὖ Μύτωνος σῷ καίσπεο., Μυτιλἥνη καλᾶσω- 

(οὐ. Μαγοίαπυς 489. ἐπὸ Μέτωνος γὰρ, ᾧ Ληνῶν , καιςῶν; λέγεται Μυ- 

σιλήγη, δῖερῆαη. Βγζαηῖ, Μυτιλήνῃ. «᾿ς. ἀπὸ Μυκιλήνης, τῆς Μάκαρος 
δυγατρος. οἱ δὲ, ὅτι Μυτίλης ἦν ὁ ὁικιςίς. δι δὲ, ἀπὸ Μύτωνος σῷ Πο- 

σειδῷγος, ᾧ Μυχιλήνης" δεν Μυσανέδα χαλᾶὰ σὴν Λέσβον Καλλίμαχος ἐν 

«ετοίρτῳ . Παρϑέγιος δὲ Μυσχωνέδας, πὲὸὲς Δεσβικαῖς φησι" λέγονσωι δὲ Νῖυ- 

χωνες, ᾧ Μυτωνεῶοι, ᾧῷᾷ᾿ Μυσιληγαῖος. 5]ς.. υἵ 1 πηεξὶς δή Τιοηρσυτα Απϊ- 

τηδάν εγΠοηἾδ5 ἔμΠς ἀδοίαγαν!., ομπηΐα φαϊάθδπα παπιλϊπηαῖα παρεπῖ Μιυ- 
πλήν γ αυοά τεξΐαπι εἴτε πίη. ἀφπιοηίγατυῦ ἢ Ομηπο5 γεγο Αὐξζοτες εὐ], 
ἢ ἃ Ραυςῖὶς ἀποεῆεγῖ5., οὐ ἃ δῖερμαπο ΒγζΖαηῖ,, νἱτίοίε ἰεσαπς Μιτυλήνη,, 
ουοα σογτροπήσμι εὔϊε ἀδοίαγαηῖς ας Ἡογοάϊδηϊ νοῦθα. ας [ρας Υ οἱ- 
Πὰς δή ππης Ἰοοὰη ἰδαάατας ἃ (]. Ν᾽ Δἰς Κοηφυ. ἱπηπιεγῖτο ὑτιριεγαῖ 51ὲ- 
ῬΠδποΟ Ογασημλδτιοο Βυζαητὶο, ἀπε Πυ)αΐςα [166}}} ἀδυέξογεπι [8110 ορὶ- 
πάραΐυῦ (1), - 

ῬΡ, τ:οό. ἘΔ, ὧν γορ εἰς α λήγασω ἐἀιτιαακαὶ, διαιρνσώ. ΟὐΟάά, 
ἽΜΑτοΟΙΔῺ1 9 ὧν γοὶρ εἰς ἡ λήγεσωι. 

Ῥ, τοό. Ἑά. ὁμοίως ἢ περὶ τὸ: αὐνγε: βαρβαρίξασιν. (οὐ. 512. περὶ 

σονὰς. ο΄. 4δο. παραςόγῳς. 

Ῥ, τ96. Ἑά. δι λέγοντες πινακωῖς ,) ἐχκτεσιμένως. Θηηηες Μαγοϊδηὶ (οάα, 
φινακίς. ἢ 

Ῥ. το7, Ἐ4., φῶ" «ἰλὲ σὲ στοιχείδ συναλείφετω . (ΟἽ. 4809. φκ' «τλὲ 

τὸ ἀνχιστοί χε 

Ῥ. 1τ9ο9. ἘΠ. ᾿Ασλὸν ἀνεὶ συγκρισικξ πάξειεν.. Ο(οὐά, Μίαγοϊδηὶ τεξϊα 

δήὐάυηπίῖ. ἢ ἔμπαλιν χαϑόλῃ «κι δ δ σοιέτων ἀλάξειεν «. Ο υφάδῃη Ϊῃ ποῦ ἃγ- 

τοῖο ἀεεῆς ῥσὸ μα ἰαραοίταις ιροάογαῖιις. ἔμεγαῖ {υπλπηὰ5. Ν 8ΙοΚοηῶτ. 
Ῥ, τ99. ἘΔ. Ναιετίοσι πόληες. δῖ. πη (οαά. Ματγοίδη)5, αμειηδάπιο- 

απ εἰηεηήανις ΟἹ, Ναἰοκοηατ. 
ἘΣ. 200, 

(1) Ἄρυά Βαρυῖο! πὶ ΒΙδποιπες, τας. Γ οἱ. 7. ρ. 8. Ἠειοάϊαηῖϊ Πδεῖας περὶ βαρβα- 
ρίσμὰ Ἀσὰ σολοικισμεῖ ἴῃ ΒΙΌ]οιιεςα Ἀερία πιπυίςγιρτης ἀϊείτωτ οἐχίτατς) 4υἱ δ δος 
γαίας εἰΐς πο ροτοίξ, 
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Ῥ. χζόο. "Ἔπαισον ἐς πέδον. (οαα. Ναγοϊδηϊ,, ἑἰς πεδίον ὐς Ὶ ἀν 
Ῥ, ζοο. Ἐὰ- ἐς ἐξέ: τις ἐναλέστε. Μιὰς. 1η (οὐ. ἸΜαγοϊληϊδ;. ἐγαλε 

λείπ σοῖ οἱ τ ΤΎΠΟΙ πὶ γ ὍΠΗΙ: : ἘΦ. Ὑπ' 

Ῥ. τ01, Ἐπ, πρὸς εἰς ἀντὶ σῷ σοι σύναρϑρος. ἴῃ (οἠἤά, Μαγοϊαδηὶς τα- 

ὅϊε. υς ΟΝ αἰείκκεθωτ, εππεράλνεσαϊ, πατρὸς σῆο, αἰναὶ τὰ σοῖο, συγάρθρε - 
ΘΟ οες ἴπ οπιηΐϊδις (οάά, πρῦς ΡΥῸ σατ θέν {τ ρεσ ἰσείρτυμι εξ, φυοά 
ςοπιρεπαϊαπι Τίδαςο Ν οἷο ἔγαθαάϊ ἔπ (1}. ἘΠῊ ψδηι Ὕ  υὐὰὼ 

Ῥ. χοι. Ἑά. λέγοντος ὑμᾶς. [ἴῃ (οὐά. Μαγοϊδηΐβ, λέγων. ἡμᾶς, Ἐπέϊς, 
οὐ {δπηρεῦ, ΟἹ. ΜΝ α᾽οίζκεηωγ, επηθηάανῖῖ, λέγων σὸ ὑμᾶς. ἀγάέγας 

Φ. 702. Επ. ανασὶ τὰ ἐλώσίω. Εοτγίε οπβιπὶ ἐπ᾽, αὐ Πὲ ἐπ᾽ ἑλάτίως 
ἴῃ (οάά. Ματγοίδηϊς, ἐπ᾿ ἐλάσς. 

014. Ρ. 202.. Εἠ, ἐντὶ σῷ, εἰς Λῆμνον, (οἠά, Μαγοίδηὶ, εγαὶ αὦ ἐπὲ 
σῆς Λήμνε. 

1014, Ρ,, 202. Ἐά, μὴ δι." ἐμὴν ἐόσραε, ὕῬτὸ αυοὸ 1 Μαγοίδηο, υἱ ὅζ 
10 1ιεἰάεξηῃ (οσΐοα, μὴ. δι᾿ ἐμίὼ νεόαγαι.. : 
Ὁ. χ03. Εα, δύο, ἢ «πλείονα ἐΐδὴ 9 εἰρυμένων ἐμπεριέχοτω. (Οα44, Νίαϊς. 
' εἰρήμενῷ . : ι : Σ 

[δ14..Ρ..203. ἘΔ, ἕνα λίϑον πένδ᾽ ὑπῆσαν σκόρπιοι . ἴερα οὐαὶ. (οὐ, 
ἍΜ ατο. ἔνα λίϑον ἼΔΑΡΑΣ ν πένθ᾽ ὑπῆσαν σκόρπιοι. : 

Ῥ,..203,. Ἐπ... γαιεωίοσι. πόλιν... εέϊε ἴῃ Οοαά. Ματο. γαιετάδσι πό- 

ληες, συειπϑετηράμπηη ᾿εὐϊοπήδνας ΟἹ. Ν Αἰο κοῦ. τ 
ἘΕ, 203. ἘΠ, ὅσχι αῷ σώ διιλῆγα αρκία.. Οοὐά. Μίατο, δάδυηπί, ᾧ ἔβρις ἐςίνς 

τ. 294... Ἑά.. Σοχοίκες: ἐχαχαν" σὸς βα, βάρος. (Ἰοα,, 489. ως δάάϊτ, 

αι ἰαργα Ρ. 193. δρυὰ 6]. Ναἰοκεηωτ., Ἰεραῃτυγ : οἷς ᾧ ᾿Ανακρέων φησί" 
“ μισῷ Ζεῦ σχόλυνννον] λόγον ....νυ ἃ ὁ Ἱππωναξ᾽ " ᾧ σὸς σολοίκυς ἢν χώβως- 

σι [Παρνασοὶ, πὰς Φρύγας εἰς. Μίχητον εἰκφιπέυσονσας.5γ Ῥ͵Ο μισῶ Ζεὺ σόλοι- 

χον λόγον. αἰτεῦ (οήεοχ Ματγοίΐδηιυς πλΐηυς δεπδ παῦεῖ, ἱΚόμισον Ζεὺ σό- 

Χχοικον χόγογ, απεηηδαπιοάσπι ΑΡορταρῆσπι Ν οἴϊαπυιη.. [ἀεπὶ (Ἰοάξχ : 
ξ Ἱππωώναξ' “5 ἃ πὶς -σοκοίκες ἣν λάβωσι, περνῶσι Φρύγας μὲν εἰς Μέίλυτον 

εἰχφεσπευοντας. ἐν ΘΝ ἡκωκα . 

Το. 1]. ἀμεύμ-. Ζ-: ᾿ Ῥτχόδ.. 

(ἢ δὶς 1έ ἐπὶ ΟἹ. Ν οἴπυς ποη αἴφευτυβ εἴς 1ΠΠ 4 ςοπιροπ ἀϊ πὶ) 4110 181] ἐγεα αεητὶ 5) ἐνῷ ργὅ 
ὙΡΑΥΒ 5» ὅς ἱπίγδ Ρ. 202. οδίεγνδηις ΟἹ. Ν δίς Κεπατ. ρεγρεύαην ἰερὶς ὅν ἐτ᾽ ἔσω, Ρ΄Ὸ ε“'ρανᾷ τ᾽ 
ἔσφῳ. (δος φυϊάεηι δυύτοῦες ΟΠ ΠῚ “ομη ΠΥ Τα πλ8. 1116 Ψ ΠΤ ς, Βιπς ἔας]ε ἱπτε}]}γὶ ρο- 
ἰεῖϊ, φυοῖ ὅς συάδητα πεηάα ἴῃ ρτγίπα5 Β ἀἰτίοπες ε΄ Οοάϊεϊ δας πταὶς ᾿εδεὶ δ Ταγο᾽ ὅς τη ροήξα- 
αἴοτες Εαιτοὔός ὁ ΡΥ ΠΙΔΓα ΠῚ σοιῆρεηά 5 ἴηϑὶς ἘΧΡΙσΔε]5᾽ ΓΙ ρύστίητος; ΟΙποὶντεγῖ θὰ οο 
ἀϊειθυς ἱερεπαάις ἃς ̓ ἀείοτ επαῖς αυφητισπι Πα Πἰτανεῦ πε, δὲ τἰτ Βα νε τ Πγ ΕἾ τ ς΄ ΡΥΪΠγ1 58. 11}118 
Ἑάιτοτίθα 5 δε ἐγ ἀϊ15 νῖν 5) 41 ρφυ!!ο δυῖς ὅς ΡΟ Τεπατὰς [ἰτετὰβ ριοάϊδταηξν νοὶ ἤχς ἐς" 
ναοηΐναατ ΒΙοπάϊ Εἰανι τὰ [τ1ΠΠ{ὔῷὕ 11 υῆτατα ρ.: 346. “1 τπάχιητε δά] υπποηυυπν, ἡ ἀτὶς “εἰο- 
αυξπτῖα δτί "). αυδά τερεῖτας [απ 4 Γιάττηὸ νῖτο σετγαγάο᾽ ",8πάτίαποι γ τταης. 11 Ερὶ- 
ἴζορογ πὰ [{|5. πίαχ τα Ἰ!4 ὁ ἴῃ Υιάετρυ5,) Ποὐάὲχ Εἰςετοπῖς ρεγνοτοίζαβν ὅς οὐ) 5. Ἰῤεεγ αν ὑσὴα 
βίοτει ραμει γε {εἰν σης Ϊεχίυο, δὰ εἴ}8 ΡΕΓνΕΠΪΕΙΣ ΠΠΔΠῸ8 7 ὑπτεγίτοη ἐνδίς. (οητίπεδυτ 15 
Οσάεχ ριχίεῦ ΚΙ Ρειου ον κι ἤϑύο, ὅς ὑδέόέγες), αυἱ δαδεῦδϑηταῦ, [Γε5 ἀυσαιε ἐς Θγαίογε ἴῃ - 
τεσεγτί πο 5) βυμεμην 4 Οτάτουῖρ κι «]αΥΪ 7 ὅς θταιοτρ αὐ βρέ 4. Τ᾽ αἰ} Οἰσενφηις .. - 
Θ᾽ 4κπηὶ πμῖϊην ΜεΔΙοΙ απὶ δὲ: τέρευιτ.)γ ηπὶ εἴας ἀοέβὲ Οϑάιεῖν. ΠἸεέναηλ {ἶνες ἰεσετε 
᾿Οοἴπιυς φυϊἀδπι ἐργέσὶ! ἰηξοη!γ) ΟὐτεπιόπΈμ 18) ἴτε ἀθ Θγαέότγε Ἰἴργοθ. Ρτίπιαβ ἀγαηζογρ 
ΒΥ ΤΟ ΡΙ τατταυς. ἴπ ἧς ἐχεπηρὶ ἃ οπιπεῖῦ [τ8}18π| ἀεῇ εγαιὶ Ππιο οαΐςε τερίεγεγὰπι., Νο8 
ΕὝστΟ οαπὶ ρυδ] εἰς ραιτῖς γα πάϊς πόσοι! β ἀἀο]είςεπτεβ Μεάϊοϊ απο πὶ 4ἀ {Πππγὺ5) ΜΒ τη ἥδ 

Ὧε Οἰατὶ: Οὐ ατονῖνς ΟΥΤΠΥΪ ὉπΊΠὶ ἅτ πὶ γῸ 511} ἀγάοτς “ἃς ἐεἸετίτδῦς τγαπίς τ  ρ ἢ πη8.; ἐχ 40. ρΓὶσ 
πιυτὴ  ετοπάῖη Οὐδτίηο, ρΡοή [μεοπατάο ᾿υδίηϊδηο, Ν᾽ εἤὲτῖα5. πλ}ΠΠ2. οαὐπ 5. [τἀ] 18 ο ΧΕ πΊρ]}9 
ΡαΙΐτεγ εἴς τερ]εΐὰ .,.. 1 “ΡΙσίεὶ Ἡάἀτίοπε., 4υὰ δὴν Μααν ΠΠ1 Εἰεϊμὶ Μετήοις Βα( εις 

Ρισάϊ τ αὐη: ΜΌΧΧΟΣ, Τεῤτέαν Ἐππεα. ΜῈ Τε0τ. {ες Ρ. 5494. Β΄. ὅταν δὰ εἰς ἄγον. 7 υὐ} 
ἶνον, ἤἴης υἷ10 Ἑοπβ π “ὔ ππ, Ῥοῆτεπν εἰ ρἵο ἀνϑεώτονν 
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Ῥ, χϑ4. Ἐά, ὥςε γένεα σολοικίαν εἶναι πὸν βαρβαρισμόν,. Ἐϊΐδποε ἴῃ 

ἄυοδυς ἀείαπε (οάά, ἸΜατγοϊδηϊς, αἱ 'π ἴογίϊο 9512. ἰθρυπίαῦ. 
ας ῥταῖετεα βχςογρεπάα ἀυχί πὰς 6Χ ΣΠ!ᾺὲΛλὲέτὰ πη Ὠ᾽οηγί, Τῆτας, ϑοδο  ἰς : 

Περὶ πραγωδίαι. 

Ἰρέον ὅπ τραγῳδία (τ) λέγεται πὸ Ὁ Τραγικῶν ποιήμασο, αἷς ᾿Ευριπίδε, ὃ 
Σοφοκλέες, χορὸ ᾿Αἰσχύλε, ᾧ δῆαἢΝ͵ τοιότων " γεγύγασι Ὁ ἕτοι ἐπὶ ἥδ χρόγων 

δ ᾿Αϑηναίων. Τραγικοὲ δὲ ὄγχες, ᾧ ϑέλονχες ὠφελᾶν κοινῇ σὲς τῆς πὖ- 
λεῶς, λαμβαΐνονπές τινας ορχαίας ἱσσορίας ῥ᾽ ἡρώων, ἐχόσας πάϑη σιγὰ, 
ἔστιν ὅτε χαὶ ϑαγάτες, ᾧ ϑρηνγὲς, ἐν ϑεάτρῳ πταῦσα ἐπεδάκνγυγσο ποῖς ὁρῶσι 

ᾧ οαἰκόσσιν, ἐνδεικνύμενοι παραφυλάστεσθδαι στὸ ἁμαρπάνειγ . εἰ γοὶρ ὅι αηλικᾷ- 

τοι ἥρωες σοιαῦτιε ἔπασχον, δηλονόσι ἀἐμαρσανπσες, πόσῳ μᾶλον ἡμες), 
ὧι καϑ᾿ ἡμᾶς ἄνϑρωποι ἀμαρασανσες,) πεισόμεθα. δὲ ὃν, αἷς Ὡροείρηται. εἷς 

οἵόντε, βίον ἀναμάρπητον ᾧὶ φιλοσοφωσατον μεταδιώκειν. ἐπ᾿ ὠφελείᾳ δὲ ἢ 

υσπτολῇ ἡ Τραγικῶν πόιησις εἰσήγετο σοῖς πολίτως.. ἐπιδεικνύμενοι δὲ δἶ 

ἡρώων ὡσανεὶ πὸ ευτῶν πρόσωπα, πρῶσον μὲν ἐπελέγοντο ἄνδρας τὰς μείζο- 
γας, ἃ ἐυρυβύατ' δέυπερον ὁ βελόμενοι ἢ πὸ σώμκασιε δεικνύειν ἑρωϊκα, ἐμ- 
βάδας ἐφύήραν, ὃ ἱμάτια ποδήρη. ταυτίω ἐν χίω πραγῳδίαν φησὶ δᾶν ὁ 

Τεχρικὸς ἑρωϊχῶς ἀγαγινώσκαιν, τετέστι μεγαλῃ αὖ φωνῇ " ἐτυμολογεᾶται δὲ 
«πὸ αὖ πράγε λαμβάνειν ἔπαϑλον δι γικῶνσες γ, διογεὶ κὶ ἐπὶ τράγῳ ῳφδῆ" 
ἥπο! πὸ γ πρέπομεν εἰς χ, ᾧ νοᾶσω πραχφῳδίέα, ἢ τραχείας ῳδή. πτραχύεε- 
ρὸν γὰρ, ᾧὶ φευκτέον) ἢ δύσβατον, σα ὃ, ϑρήνων εἶδος σῷ γελωτοποιειγ . ὅιο- 
γεὶ πετραγωνώδης αἰ. ὅσα" δι μὲν γοὶρ χορευσαὶ εὐυπῶν ἐν σεσραγώνῳ σχῴε 

ματι ἱσπέμεγοι, απὸ ὴι΄ τραγικῶν ἐπεδέικγυνσος ὅσαν ἢ ὙΤραγικῶν χορεύτας 

διεκασέσσαρες᾽" ΤΡ Ὁ κωμικῶν κδ΄, ἕἔχασχσος ἦν Ποιηπὴς ἐξ ἑκατέρων ἐιίχε τά- 

φης τροεχμανϑάνονσας στὸ οἷυσα,, ᾧ πρεφομέγες απὸ σὰ δυμοσίε. 
Ἴσσεον ἢ ὅπ ἐλεγεῖον ἐλεγείας φχεφέροι " ἐλέγεαον γαρ ἐσαιν, ὅταν εἷς σαί» 

χος 

{1) Οὐίεενδπάμπι εἴ Ποάϊετπος δίςυΐοι ψεῖεγίες Ττοροάϊακ, ῥτοαῦις ἰπ ἔμῖ8 δαὶ δυιίεδας 'βεα- 
αδομ ἢἶθ, πες ποῦ ἄς νεῖετῖς Εςίοσα ἰρεςίεαι εἰἰᾶπὶ πυῆς τετίπεῖς. ἤοδαπες Υὶ ἱπτῖ τοῖς 4 Με Π]- 
ἀοπί ας, (. 0. ρ. 4:1. ὅς 475.2. αἴ Π|0τ| πίστι) ἀεἾῬοερ διε ϊα πὲ το ρυίμαο, πεὶ 4μαὶε Α͂ 
ἐγατια ἀε᾿ Ῥοειὶ Βαεοί εὐ). ε ἀε1} οτσίηξ ε Ῥτοστγεῆο ἀεἰ!ς Ῥοεβα πεῖ!" Ἰ}οἷα ἀὲ διεῖϊα,», ἐν 
ΔίαροϊἘ 1661. ἐπ 4. ἔς δες : εγι ὃ 7) σδὲ ἀκεεβὲὸ παεφαε 7) πο αἱ ρτεΐεπις ξίϑφιπο γ ἴα 
Βκεοίίεα οιβα δα {πιρτὲ βοτίιο ἐπ δεῖ! ; « "᾿ ἀπιεπίρὰ ἀεἰε ποῆτε σαπιζάρπε γε ἰα ςγα.- 
Μίπκὰ ἀε᾽ ραᾳ{«ο]}7) ε 14 «τορία 4ε᾽ στεξὶγ πιαπιεπεπάο ψετρτε αἴυε ἰε ἀεἰχὶε ραβοταῖδ, ππηετῖζεε 
Μεπερτε πε᾿ ροετίοὶ ἐπρεσπὶ διεϊ!έαπὶ φμεῖΐε ρεοῖεγ ἐθεὲ [κξϑελίίεοπο ἐΐ ὑετίο γε ᾽Ϊ «4ἀπιο Βμεοϊἐ- 
4ο : πὲ τοὶ ἰα[είχη τβέπεῖγε ἰᾳ πιο εἰ!μάΐπε ποπ (οἷο ἀερ1᾽ 141}. γ θᾶ ἀε! ατιε , ες ἑαπεὶ ραβο- 
σα] 7 ἐθε τοῦ ΤΑπί|οὸ σαβο ἀε᾽ ραείαπὶ) εἰ ἀπηπϊταχίηε ἐς ζοναΠ ετὶ,) βὶ ἤεπεοπο ἐμέτο 1Ϊ σίοτπο κα 
4π4ε ρο[ίπιηο ἀΐτε βενταεπις ππτὴγ ποὶ φμεὶ εδε ἀϊ|[ὲ Τἱοάοτο ἀε᾽ {μο: τενηρὶγ Βυςοϊ!συπι (ἂτ- 
ἐπι ὅς πιείορ, 4υοά εἰἰᾶπ πῆς δρυά δίςαΐος ἰα αἵὰ ἧς ἤοποῖς εἴ. 55 πεῖε ἔατίε σέεὶ» 
ῶπε εοπ βάπιο ςοπρὶ εἰτθέη!ο γεοΐταιε, ἐἀ αὐεοδεα!ε ἀκαὶ ποβτο σοἶσο πε᾿ σἱογπὶ εαγπουαϊ ἐ ερὲν 

ΑΚ «οηενος ἀπεοῖς ἄορο πηι] 474 ἀ᾽ «ηπὶ ἐϊ υἱῦο ἐέπιερίο ἀὲ φηε! ΓΕ ρίοσθε, ἐ ἀὲ 4ηε Βπεοϊἐα.- 
μεΐγ εἐἰε ἀϊεάενο ἰ4 ρτῖπια ὕοντος αἱ Ῥνυάπηνα {πεΐτιεο. ἴεν ἱπρεηιο  {Ππ|ῖ 5 :ς]} ὅς δητίφιυδε 
ἰετναταπι παηΐὰβ8 7) ΔυδΓ πὶ) ὑπ πὶ ἘΧΕΠΊρί απ Παρειμμ9 ἰη ΤὭςοςοτἰ ἰἀγ}} }Ὸὸ ΧΧΥ͂. ἱπίςτὶ - 
Ρῖο ἭἭ ρακλιΐσαυς, 4υοά τεξς ροίξ (ἰδίαυθδοημιη ἢς ᾿δίάεπι ς. 39. Ρ. 360. ὅς 361. οδίετνδῖ 
κάεπι Ν᾽ ιπιιπΊῖ 5] 1 : 1 διε απὶ ἰ4 ἐβίαππαπο ἵΦΊηΠ8.) γος ἀ4 Ναΐνιῦν. 7) ἐξβεὲ ρεὲν Ἐβεβὶο {κμο- 
α4 ἴο βείϊζο., πεὶ 4ναἱε «ἍἽ“ποῖε της οϑαὶ βὶ οὔέετυκη9 4εἰ Ῥοτίγηηο Σιεοίϊἑαπο,γ εξἜ ἀἰενους ποβ 
Δ Ιεξοπο: ε β ᾿απιᾶποὸ βπο αἱ 4) ἀ᾽ οσσὶ γ πὸπ [οἷο «0π πιοίτο ὑτχχο ε ἱερϑτὲ 4.«||ὲ ποβτε 
δημτεὶ γ τᾶ ἄπιθεὲ ἀπ᾿ υαἱεπιὶ Με, ἐὔε {ειηρτε αάδγπᾶπο ἰᾳ Ὁαρρε!ία ἀεὶ δέπαρο ἐπ 
δέιπα,, [ὰ ἰε πιϑῖ τε εἰ υατῖε ογεῖ ἀὲ ῬαβΦι αἰ, , αὶ πηϊσίίον κα. ἐθηνεέτεῖίε ἀαϊς ρει (ἡςβὲ- 
πε ε, ἐβε 'ᾳ Βαεοίίςα πιεϊοάϊα. γ 4πιῖεο {πο ῥγερίογ δ εοπίαιτα!ο « ζεβεβρίανε ἰ4 ἀευοία 9- 
ἐεπηΐτὰ ἀεὶ ὅαηιο Ναιαῖε. . . ε ὕοε ἐΒὲ Ῥαπεὸ βμάϊοβιηηο ἀΐ ἐμεεὴ: πρμαῦσῖ γι ς ραλεΐεο- 
Ἰατπρεηῖς ἀεὶ διίεί  4πο) ἐθὲ α᾿ μοὶ εεπιρὶ ρίὼ ἀ᾽ ογπ᾽ αἰ:γ7 βοτίυα,γ φαϊπάϊ εδϊαπιὸ { Ῥατραάίον, 
4. 1}. ΄14 Ναππᾶ εοποίαχίοπ ἀε᾽ ζαπεῖη!] 7 δὲ βίεεξαηάο ποὶ βὲγ ὑελαρ Δἰίππα Νάπκα αἰΐο βεβο 
Ρ'οροβιο., Φυπξ νοχ εοάςω ἰεπίω ὅς  επειίϊθ Ποάϊσ 4 πυιτιςίδως κίαγριυγ. 
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χος ὑπάρχοι! ἢ σενπίμετρο:" ἐλεγᾶα (1) ὃ» ὅταν ὅλον αἰ ποΐνμα ἐμοιβαῖα 
ξχει πὸ μέτρα ἐξάμετρα ἢ πενσέμετρα. ' 

Ἔπος λέγεται πᾶφ σαΐχος ἐαμβικός σε ἢ προχαϊκὸς . ᾧ ἐναπαισπικὸς,, χφὶ 
δακτυλικὸς, ἃ διῳδήποπε ποδὲ μετρέμενος" κατ᾽ ἐξοχίω δὲ, σεσέσαι ΚΠ σι 
μῶὼ, ἃ ὑπεροχὴν» πὸ ἡρωϊκὸν μέσρον ἐκάλεσεν { ὃ Διογύσιος. ) 

Τὰ λυρικὰ ποιΐμασχ αὶ μόνον ἐμμέτρως γέγραστω., ἐλὰ ἃ μα! μέλυς 
ἐσχέπτοντο, ἃ ἢ διπλασίονα κάματον παρᾶῆχε τοῖς σχεπτομένγοις, αὐ μέσρον 
αὐὐδάζεσι δσωζεν., ἢ δὝῆῪξ͵ΤΠῪΠμελῶν ἐπινγοῖν σίω ἑύρεσιγ. σιῦσε ὧν πὸ ποιή“ 
μασι. καχεα τάχ λυρικὰ, αἷς ἱπὸ λύραν ἐσκεμμένα » ἃ κα λίρας ἐπιδεικγυύμε- 
γα .«.« σἰυτίω ἐν τίὡ κχυρικὴν ποίησιν δᾶ μἕ! μέλεος ἀναχιγώσκειν, εἱ ᾧ μὸ 
παρελάβομεν γ), μηδὲ ὑπομεμγήμεδϑα «ἡ ἐκείνης μέλη . ἐΐρηπαι Ὗ λκυρικὴ ἐπ 
αἢ αξιοπίστε: δργάώνε" ἐἰ μόνον γὼρ φὩρὸς λύραν ἐλέγετο, οἐλὰ ᾧ τρὸς αὐλὸν ;: 
ἃ βάρβιπον,, ᾧ «ρὸς πᾶν ὄργανον μεσικόν " ἐλ᾿ ἐπειδὴ Δ ἁπάντων ἀξιοπι- 
σύρτερον ὄργανον κα λύρα ἐσαὶν» ἐπὸ σαύπης ὠνόμαςαι. 

Εἰσί πνα ποιήμασε, , ἃ ἐγκειμένα σῷ λαφάνε γ), ἔλεγον ϑρίωμαικᾶς ἐπ᾿ εἰν» 
σοῖς. διδάσκε ἢ ἡμῶς αὶ “Ὅμηρος αὖτο χέγων ἐπὶ σὸ χείψανον αἢ Ἕκτορος 5 

ἐνταῦϑο φησι " ““ παρὰ δ᾽ ἦσαν ἀοιδαὶ (2) Θρόνυς ἐξάρχεσαξ σε στογόεσα 
σὰν ἀοιδίν ,, γ, σαῦσο ὅν πρΡ' ποιήματα Οἶχκτοι καλᾶνγσαι,, ᾧ Θρῆνοι " ὦ δᾶ 

αἰυπὰ κεχαλασμένῃ. αὐ φωνῇ ἃ ϑρηνώδε αἀναγινώσκεαν. ἔδο: Ὁ πομίσεως δικο 
τος ἐχ ἐσαιν" ῥυρίσκετωαι ἢ ἐν παραὶ ἐΐδαι ποιήσεως, παρὰ τοῖς λυρικοῖς ποὶ 

ἐλεγειογράφοις " ὅμως ᾧ παρὰ ποῖς πὰ ἔπη γραάφεσιν " ὡς ᾧ παρ᾿ Ὁμήρῳ ἡ 
᾿Αγδρομάχη λέγει ἐλτειγολογεμένη σὸν “Ἔκτορα" “δαιμόνιε, φϑίσα σε σὺ σὲν 
μένος ..,, (ἢ. Ζ, 407.} ὃ σάλιν " “ ὥὄνερ ἐπ᾽ αἰῶνος νέος ὥλεο. ., 
( ΠΣ Ὁ; 759.) 

᾿Αγάγνωσίς ἐσαὶ ποιημάτων ,), ἢ συγγραμμάτων ἀδιάπστωτος «ροφορά «-. α 
εἰναγγῶγαι Ὁ, πὸ ἀγαπᾶσαί ἐστιν, οἷς γαὶ παρ ἴωσιν. Ἥρόδοσος ὅν φησιν" 

Σ εν οἵΣ 

(1} ὰ Οὐοά. 480. ἔμπτ φυϊἀᾶπι γετίο9 εἰεζδεὶ πρὸς τοὺς ἰρχομένας ἀπτοχύσοις ᾿Αγλοάφ᾽ » 
ἐυγενεσττα Βυζαντίων, ἐξ Ἡρκελέες τὸ γένος κπατώγοντος, Δλεξάνδρα μαϑιτῇ, συμμα- 
ϑητὺ δὲ Δημοσϑένγες καὶ Φίλπ.» ίευ ροιΐυν Οταςὶ τὴ ]το τεςεηεῖοῦ 8. 7) 4υἱ Δηιί 4υΐτ τς πὶ τῆς π- 
ττὺς εἴ, 12 ΞΆά ὑτρόις ἱπεάϊτογια)» ὅς ἘΔΌΤΙςΟ ᾿ρποιογμπι, Πὶς ὁπίδίυπν,) Ρίουΐ ἴς ἢαθεῆε 
0]. 169. τεξϊ, τερτχίςητὐίῃλυδ : 

Στίχοι ἐςωελεγεῖοι. 
᾿Αγλαΐας τόδο σοὶ Βυζάντιος ἐσῦλον ἐξλο, 

Ἴντηρ. ἑτάρῳ δῶρον αοιξοσόλῳ. 
᾿Οφϑκαλμῶν μὲν ἄκος" Δημήτερος ἿΨ“ ὑποχόίσϑω ( ἢς } 

᾿Αρχομέγωνγ ὑπ᾿ ἐμῆς δ᾽ ἐυρεϑὲν ἐυμογίη:. 
Καί σοι δ᾽ ἔξοχον ἕσται ἐς ἄχϑεκ, πεντί τ᾽ ὄνεικῃ 

Πκρμέχιμον, χάμψης ἀΧολ καν ἐς πλέονας. 
οσκ δ᾽ ἐἴχει ϑρόνα, λέξω ἐοικέ μοι, ἐς ἐπαρήγϑιν 
Ἢς ἀν τι σϑεναρὶ σύνϑεσις ἥδε πέλει. 

ἴς δος Αξὶδία Βγζαπιίμο , φυςτ τηεάϊευτη Ἰοπξε δητί 4} ΠΠπῖὰ πὶ γοςῶϊ . ὅς ψετῆδωβ δετοὶ- 
εἰν (ςτῖρηης 4] 0 βγπγδε,, Ἰοαφυίτυτ (]. Απιοηϊὰβ Βοηξίονδηπὶ ρΡ. 231. Ἐρίῆοα δὰ 7οἤδης- 
Δεῖ ἃ Βοπλ; (υδ)εξδξα Βυλυίες ἀοέϊ! ΠΙπὶ Μεάϊε! Ῥειοπεπῆβ τγαέξδιυὶ ἀς (τοτδυτο  εῖο- 
πᾶ ἴῃ 4. 1γ7γόϊ. [π ἢας δυῖει) Ἐρίἤἴο]4 (], Βοηκξίοναπαὶ ,}} Ρτοπιοῖὶ 7). ηφάϊς! ΑἸεχϑῃς:. 
Φτκὶ., αἱ ροῇὲ Ῥοπιρεῖ! Μαρῆὶ τετῦροιὰ νἱχις «τεάϊτα τ, Διωα κερᾷ ἴῃ (οά, 295. 5. Ματ- 
«εἰ ΒΙδΙ, Ἰατεπτὶς ργοϊοζυπὶ ὅς Εχεεγρία ει 8 ψεγῇοης [μάτπὰ ρτοζωΐε ; αυοά 4υἱ ἀε κῃ 
Διυαμερον εἀϊτίοπς ἀ!ξηἠΠιποπι «ἤει. 

(53) ἔῃ ως δὰ. Ὡ ; ν. 710, φ,ϑ᾽ δ᾽ ἶσον ἀοιδοὶ Θρένων ἐξώρχνς ) ὁ τὰ τογέασ- 
σα) ἀοιδὴν. 
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«ίς "σὲ. ἐνδρωπων. ἀνέγνω ἐπὶ «ἰὼ αἰῶ, φίω -ἐμίω- σπρατάσάμενον , 5» αγηΐ. 
εὖ ανέπεισεν - ονόγνωσις ὃν, καὶ ἀνάπεισις " τὠναπείϑονσες: γοὶρβοὶ οἱ. καλὼς (τμα- 

ἴε ἢ (οά. κακῶς } ἐἰναγινώσκονσεςο. ο..ἢ : 
αΔγονύσισο:: ἐς ἀγαγνωσπέον καϑ᾽ ὑπόκρισιν» ΧΎ «ροσρδίαν, ΠῚ ΠΑΡ ον. Ξ- 

Ὑπόκρισίς ἐσαὶν ὡρμόξζοσα. τοῖς ὑποκειμένοις Ὡροσώποις ἔν ας. λόγῳ ὦ ο(ή- 

μώσπι. ε' μόνον γὰρ δᾶ μιμᾶσϑωι πὸ λόγῳ «πὶ Ὡρόσωπα , ἀλὰ ἃ «ὡς «ἶῥ-. σω- 
μείτων: κινήσεις» ( σὸ ἀπαιτῶν" ὡς ἐγ, αὖ Ορέςτῃ, αἢ Μενελᾶε μηδεὶς εἰρηκότος. 

οὐ σῶς ἀποκαίγεσω, λέγων, δ ΧΡυμασα εἶπον... δυλξσοι γὰρι ἐκ. πα, ὡς αὶ λό-, 

.γῳ γεχέϑηται ἡ ὑποκρισὴς » αἀδλὲ μόνῳ ασῷ σχήμασι, αῷ. Μ|ενελοδ. αεὶς χεῖρας. 

δὲ μοι ΤΕ γον τος ἡ ᾧ βόπον αἰνεὶ μεπασχυμαςτιζομένε », ἀειἐδοὶ εἰχυφόσος, (1.} 

ιΔιογύσιος τ “5 αὖγος ἐσαὶν -ἐπήχυσις φῳγῆς ἐναρμογίς . .,) τίω ὑπόκρισιν 

ἡμῖν, δῴισαφήσας, περὶ αἢ, «ὅγε. δε καμβάνει., «ὅς ἐστιν. ἀναγκοωμόποαπος «ἥδ: ὡρο- 

σῳδιῶν., . ᾧ. φανερὸς ἔλεγχος “ἧς αὖ αἰγαγιναίσκον τος διδαχῆς. αἱ ἄν ἐσσι -πό- 
70: 9 φησίν Ἶ οἰπή χῆσις 53 σαπέσσιν ἦχος,, γος φωνῆς οἰασδήποσε. ὃ, αἰδλοὶ ες, 

ἐναρμονία ἃ ἐγάρῶρξ. ε ἡ υὰ μ" δὴν ε πΝ 

Το - δέ ἐστιν ἐγαρμόνιος Ξ ΦΈΞ Ἑ" τευ μῶν ξ ὀξείας. ἢ ἀλρείαε" » “αὶ. 

περιαχωμένης » οἵ ἐσαιν ἡ αὖ' ἀνδρώπα φωνὴ». χαὶ πᾶσα. καὶ μιμεμένη ἐὐυπίως, 
οἷον χιϑαάρῳ γ ὄργανον, σύριγξ. σἄπτο ὃ καὶ εἰυπὲς. ἐπιφέρει» ἈΠΡ'᾿,θε ἐνάσασιν ἐκ 
φῇ, δ ξέρ," “ὁ αὖγος, φησίν. γ ἔσα, φωνῆς. ἀπήχησις, ἐγαρμοψίε,ν. ἢ ἈΠῈ. οἐγαίσεισιν, 

εἶν αἢ οἷξει. ν» 

«ς 

᾿Αγάκπισίς ἐστι, φωνῆς ἀξυεὶ πόκος." ὅδεν χαὶ. τ. συμᾶρν,ς αἰυαῆς ἐπὶ πὸ ἄγω; 
φορὰν. ἔγχει. χα: γρῖβ απὸ κώτω: ἀρχόμεναν γι, “ἢ 9 ὁξείας. σχῆμα, φρεσρέρρμῷ, Σ 

χθρα οξυπέρῳ, ἐπε. τὶ. ἄνω μέρη, ν᾽ πὶ, ὃ, (2 Ὸ} ἐς Ὁ 1 ἐπι 

Διονύσιος " ““πὔνος ἐσαὶ φωνῆς ἀπήχησις ἐναρμονξ . ἤ “ΤΊ. ταῖν ἴσασιν "Ἐν 

“ἢ οξαχ ᾿ ἢ 1} ὁμαλκισμὸν ἐν. πῆ. βαρείᾳ. ὅ, ὀμαῤμρεμβ λέγεσαι ἡ. κασένγεξις 

( πιαὶο ἴῃ (σά. κατεξεσις } καὶ ὁ ἐκ σροῦς. ό γὰρ. βάρυς, αὔνος σίΣ. ἐμακηζαν, 

φορὰν ἔχει αῷ ἀπ τ ἢ «δι καὶ αὐ σημεῖον ἀυπῷ σίω ἐπὶ «πὶ κάτω φοροὶν 

ἔχει “χὰ ἡ φωγῆὴ ἢ. αὖ ἄνδρωπε «πὸ οξείας -κομιζομένι,,,,. σεπέσει υδεαθθερ Ἄβϑν 

μένη. »: Σ ̓βαρᾶαν, κατωντᾷ.. ἢ ἅλως ἐμρλαμρβι, »»ὐναὶ, αῷ, μξ 4 Ὲ} εἶμ4:» κρὶ, καί- 

μασιφυς οἷα ἢ: αἧς βαρείας φροένεξιε: δ: οἰύτη γερ μεδ᾽ ἐλάρόπρητοι ὍΝ ὁμαλόσυαος 

ται, ἥτις ἘρΊΤαι "οἴ πο' επιφοράε, ὍΝ δ᾽ φοραία βξξτὰ ἐξ ἐγ τῶ (2). ὥπερ 
γὰρ οἱ ΦΌΡΘΣΣ ΟΥ̓ ΟΣ σαῦσοε, σῷ βάρα σωωϑέμενοι κάτω. γεύεσι., καὶ ὅμαλω- 

΄ 
{7Ξξ- 

(1) δεῃο]ία ἴπ εὐ πιο Βιδαγί. Οοά. 489. τὴς αγαγνώσεωςξ, μέρ εἰσὶὲ τρία, ὑπόκρισις; 
Ὡροσῳδίᾳ, "ἢ διαφςολή, ὑπόκρασις μὲν" ὅν ἐστιν ἡ δα (ἀσυκειμένων σωμάτων, Ὡραγ μάτων 
μέμασις,) ἡ διαὶ σωματικῆς) ἢ ΦΩΝΗΤΊΚῚς ἐμμέτρε πινήσεως γέ “ Ὡροσῳδία, δὲ, τόνος 

ΓΝ Ὁ διάλεκτον, ἢ (Ὁ ἀναλογίαν κκίρο 4 μᾶσος ν ὥσωερ ἐπὶ τὰ δ μοιοςν ὅπερ τὰς αν7- 

λογέ ἂς Ὄροτερισπώτι: ᾽ οἱ ᾿Ατπικσὰ Ὡροπαρθξύνέσι, λέγετοι δὲ Ὡροσῳδέκι, ἀπὸ τῇ. ἤὮρο ὃς ουτὴν. 

φδεσϑια Ὑ φωνήν" φδας δὲ ἔλεγον οἷ ἐἰξχαϊοι τὸ ποήμάτῳ,, "Ε ὁοιδεὶς αὐσ θέ ποιη]ώες διε - 
ςΟΧῊ δὲξ ξεῖν, ̓ διώςωσις γιμραίοε, ΕΥΤ πῇ σύνταξιν ἐμφιβήῥλασα, ἡ αν φιβόκες ᾿διαφολὴ δὲ 
ἐΐρη]ω, ὁ 61) ̓ δικστέλιοι πΞν ἐγκϑ! “υϑδυῦν νδν μα κ᾿ ΩΝ ἐρεῃ ν9).: μὲν τ ὑπον οίδεως ἐν ἀρετὴν 
τὸ; Ποιητ ὁρῶμεν" ἰδ κ δε. τὴς Ὡροσῳδίκς,, τ τενν}} τὸ κιχγινωσχηντος," Ἐκ δὲ τὴς δικα 
σολὴφ, τατέστι τὴς σιγμῆτι τίῳ διφενῖκν γαῖ, τίῳ “σκ ἐλοίαν εν ποιέμκσος δικκθένο μεν, : 
(2 ΠῚ δ. ΒΟ ία ἰηεάϊτα ἴῃ ἰλιοηγ τι (ὐδασιβείρα, (οὶ, 2. τνὸτί, Τά. 489: ἐν ξμασστι͵ βαρείμ. 

ὃκ ι μεταφορᾶς τὰ φορτία γε ἥν Ἶ ἕξ ἐν δϑεῖκν, πρίδον, οἰνυσντῶν χοϑιφνεὶ ᾿συγηθαας 

Φύΐ ας, νὰ μαλϑκκώτερον. ρέτ αν. ἐμόν ΤΩ ἐκλύτ ἐφ εὶ»» Βκάειπιν δοίτο 1 ὦ 19}, ιι, 151] τε μὲν 
ἐφ ξεν 
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φέραν; τοσέςι,, χϑαμαλωτέραν ἀναγκάζοντα «ἰὼ βάδισιν ποιῆσαι, πὸν αἀυσὸν 
ΤρΟΠΟΥ 1) καὶ βαρέα καάπο γεύειε , 

Πορουρλδ. 
Διογύσιος " “ὁ ηύγος ἐσαὶ. φωνῆς ἐπήχησις ἐγαρμογίδ «.. ἈΠῚ περίκλασιν 

ἐν τῇ περισπωμένῃ «.. ,γχ» τερίκλασις φωνῆς λέχετωι ἡ, ἐν σῷ οαἰυαῷ ἐνένεξις χαὶ 
κασένεξις » μιὴὶ ἐπιμενύσης σὴς φωνῆς ἐν σὴ ἀναᾳίσει, , οἰλλὺὶ ΟἹ σὴ δσιϑδηνα 
χασαφεροβένη:, ἡ ὅϑεν αὐ σημέον αῷ ασόγα αὖτε ἅμᾳ, ἄνεισι γ ναὶ κάτασι" ᾿ρὲ 

παροὶ μοὶ τοῖς Γραμματικοὶς καλεῖσαι περισπωμέν" παρὰ Ἂ τοῖς Νσικοῖς,, 
μέση. ἃ ἄλως “Ϊ περλσπωμένη. ποίυπης ἔτυχε σῆς Ὡροσηγορίας " δοιίκε. γοὸρ πῷ 

σχήμασι, περικεχλασμένῃ ῥάβδῳ ἐχόσῃ πὼς δύο ἐρχος νόξέσας ἀλλήλαις " ἢ 
ἐκ μεπαφορας ἷΓ δ περροσπωμένων ἐν ποὶς Ὡρώάγμασι; ἃ ὃ ὅτοι ὑπὸ ἃ ἀϑυμίέας 
δακγόμενοι, δοκᾶσι περρικεκλάσδω;.. 

Τῶν «ὄνων γνήσιοι μέν εἶσι δύο, ὅ., κε ὁξις κα" ὁ περιασώμενος . δ᾽ ὃ 

με ΠῚ πάϑος χέξεως αἰϑεται " ὃ ἢ ΧΟ πεπονϑυίας ὁ περιαπωώμενος . τοὶ ἔσαι 
σύνϑεσος ἐκ σῆς οξείας ἢ βαρείας σωπεϑειμέγης εἰς σὸν περιασώμενον . δι ᾧ 

ἕχερος αὅγος ,) γωδὴς κ' βραδύς " ὡς ἔστι γνωρίζειν κ»" ἀπὸ δῇ σχημάτων... ὁ 
με γὰρ ἅτε δὴ λχεπαὸς χαὶ ἐλαφρὸς ὧν γ) ἐνωφωρής ἐστι» " ὃν πρόπον ἐπὶ δῇ 

στοιχείων, ὅσα μέν ἐσαι βαρύταιπα,, κάτω γέγώχεν, ὡς καὶ γῆ κ' πὸ ὕδωρ." 

ὅσα Ὁ κεφόπιασχ,, πίω ἐἴνω φοραν διώκει. ὡς ὁ ἀήρ κ᾿ πὸ πῦρ, ὅπως -ὃνχὴτὸ 
οἷυς «ὄνος, ἐλαφρὸς ὧν 5»), ἀγατρέχει κ᾽ ἄνω νέγώκεν. ὁ ὃ βαρύς, ἅπαξ γὼ5 

χϑλὴς. ὧν, ΠΥ μικρὸν βαδίζαν διυάμς 0: κάτω νένόγκεν, ἐκ μεααφορᾶς “δ 

“οὶ ἀχὃὺ ἐπιφερομένων. διὰ αὦτο κὶ ὁ ̓Τέχν κὸς ὁμαλισμον φησιν" -ὁμαλισμὸς 

δὲ, αὐ βραδὺ κ' χϑαμαλόν. ; τὴ 
Περὶ ῥα δία: - 

Διονύσιος " “ ῥαψφδίχ ἐςὶ μέρος ποιήματος, ἐμπεριεληφός τινα ὑπόϑε-: 

σιν [σς .» ἐπειδὴ οἵ ἐρχόμενοι οἰγαγιγώσκειν πῶδες., τρὶ πάντων οἶδ, βι- 

βλίων ἄἅρχοντω ΟἿ ᾿Ομηρικῶν " «ὦ ὃ ᾿Θμηρμκὸ ποιήμοποι σέμνετοα εἰς. ῥᾶς 

φοδίαι" ( βύκεται διδαξαι τὰς παῖδας οἰυσὴ αὦτο, «ἱ ἐσαι ῥαψῳωδία".)} φησὶ ἃ 
ὅρον σὄτον" ποίημα μέν ἐςι πὸ ὁλὸν βιβκίον., ὡς καὶ Ἰκιὰς.,. κὶ ἡ - Οδύδεια " 

Α 

Ί - χοὸς 

ἐξέίαᾳ τοικυτὴς ἔτυχε τὴς Ὡροση γοθάας Ν ἐποὶ μεταφορὰς κι δρομέων 0] ἐξέως 18: χέν 

των . ὥσπερ γορ τὰς ξέως τρέχοντας δρομεῖς ὁρῶ μεν ἐπὶ τα ἕγω τεινομ ὄν: ἃ φερομέ 
᾿5.:ὰ τὸν ἄυτον τεότο» ς. «ἡ ὀξεικ ἐπὶ τὰ ἄνω νεύει , “ἡ: δὲ Θαγεῖα τοικύτις ὄτυχε τὴ 

Ὡροσ γορίας,, οἰπο ϑεσαφορας ΤῸ φορτία ,βαταζόντων.ἰδσπε 5) δε. Φ2 ορτίκ βαστάζοντες » 
τῷ βάρει συγαληδι “ρι τω νεύθσι" γι τὰ αυτον τρόπον ἊΣ ἢ Φαρέία Ἀκτω γεύει .. ἡ δὲ 
πρρισπωμέν! χοιώντις. Τυμοίρηπε τῆ: οομασίαε ἐσεὶῖδη ἄσικε τῷ σχήμκτι, περικεκλασϑ 
μεν ῃ, ρ'κβδῳ ἐχόσῃ. τὰς δύ» ἐπηχας ν4 ἐσᾳς Ὡρος. ἀλλήλας ᾿ς τσερισπὼμ ἐνη γάν} λέγεται 
ἐιονγεὺ ἴ τοερλκεχλατ μένη ). κτὸ μεγχφηρκς τὴν περσπιω μένων ον πράγμασι " κὸ Ὑνὸ ὅποι 

ὁ τὸ πόνᾷ δοκέςι το μνλέεϑαι “τοι υτὴ γῆν Φ ἡὶ πεθισπὼ μένη τῷ σχήματι. ἡ δὲ 
ψκαρα ἃς ἡ βεαχεῖκ, ποιμυτῆς ἔτυχον Ὡροσιγοθήκο᾽.) καϑὸ ἡ οδὺ μακο , τολυ διάστημα 
πρατϑι "ἢ δε βραχείᾳ , λίγον" ὃ ἐκ. τὰ Χρόγά,, καϑοὶ ἡ Ἦν μαρραὶ δυο, χρόνὰς χει" 
" δὲ βραχεῖα : ἔνα: ἥ δὲ δασεῖα ἅτως ὠνέραφα, «πὸ τῷ δὰ ἐπιτα τικ δῖτε σεύρμεαι; 
9 δηλφι τὸ ἐρμῷ " οἱφνε ἡ πάνυ ἐρμῷσκα γιὲ "ἘΦ Φῷ Ὸρ» Φιροὶ ἐν τῷ πνεύματι τε οὐγέ 
Χ 17 (οα. 489. ἐκψ οὐ [ὰ “κέρος ἐστὶ ποιήματος περαλαβὲν καὶ ἄχος ἐν ἑκυτῷ ἐλέγω Τὸ 

ε Δ }}} ̓ πϑριπέτεικν , ὡς ἡ Ἄλφῳ ἔχει ὀργίω ᾿Αχιλδδέων ἴδ ἡ Βητα., «ἀπάπώυ, ἐν εἶτ 
ἔκ", ὯΝ Τάβμα.," δλὲ ἔρυμα Με ελάν ὥς (μὰ σι ἐσ! οὐὐ ολβριβθῳ ὑσοϑέσεω: δώ μα 
ὠτωμά. " Ἂ 

» “ὐν τὰ ᾿ 

νὴ 
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πἴ δὲ σμυύμασα εἰντῶν ῥα ψῳδίω καλῦνται. καλῶι δὲ εἶτε μέρος ἄνω αὖ ὅλε 
λόγυ ἑκάσαον βαψῳδίαν. αλοὸ καὶ ἐνπτὸ σὺ μέρΘ' περιέχα τινὰ εἰδικίῷ υἱπό.- 
δέσιν μὴ ἐμφερομένγίω ἐν τοῖς ἀλοις μέρεσιν" εἷς τὸ μὲν πρῶτον ἄλφα σπε- 

γμιέχει τί μαάχίω ᾿Αχιλίως ἢ ᾿ΑγαμέμνονΘ'" αὐ Β, τὸν ὄνερον ὃ πεμφϑένσα 
πὸ σῷ Διὸς ὡρὸς ηὸν ᾿Αγαμέμνονα" σὸ Γ, αὴν μονομαχίαν «ἢ ᾿Αλεξάνδρε ἢ 
ἹΜΜενελασ" χὐ πὸ ἑξῆς ἔκασσον σέτων ἐμπεριέιληφε, τοτέσαι, περιέχει δίκίω 
( ἰερε εἰδικὴν ) τινὰ ὑπόϑεσιν, ὃ μέρθΘ᾽ ἐσαὶ αὦ ὅλε ποιΐματος. 

Βέλετωι λοῖπον ἐσυμολογῆσω: τίνος ἔγεκεν ἐΐρηται ῥαψῳδέα-" ᾧ φησὶν 5 
Φιογεὶ ῥαβδῳδίια ας σα, πχυπέστιν ἡ ἐπὶ ῥάβδῳ ῳϑδῆ" δι γὰρ μεθ᾿ “Ὅμαρον 
πὶ οἰυαῦ ποιήμασο, περιερχόμενοι, ἦδον, ῥάβδον διαφνίνίω κασπέχονπες, σύμβο- 

ον ᾿Απολλωγιακὸν. ἢ ἀπὸ σῷ ῥάππειν.,. ὅσερ ἐστὶ, πὸ διεστῶσα ὃ ὥκεχω- 
εἰσμέγα εἰς ἕν συνάπτονπε ὑγιάζεν" ἔσσι γὰρ ἑῆμα ῥῶ, ἢ σημώνει σὲ ὑγιά- 
ζω, ἔνϑεν φαμὲν, ἢ ἔῤῥωσο. ἀπὸ: σῇ ῥῶ ὃν σύσῃ γίνεσκι παρώγωγον ῥῆμα 
πα ῥάστω" ὅϑεν ᾧ ἕως γῦν ῥῶπείις φαμεν» σὲς σὲ διεστῶσιε ᾧ διεῤῥηγμένα 
ἡμάσια εἰς ἐν συγάγονσας,, ᾧ ὑχιές αἰ ἐγαποπελῦῶντως" εἰπὸ πα ῥάππω ὅν τέ- 
ἢὐ, ὁ μέλων γίνεται ῥά ὦ, ἐφ᾽ ὃ παράγωγον 5) ῥάψῳδῖκ" οἱ γὰρ μεϑ᾽ Ὅε 
Μῆρον 7 ὡς εἴρησκι , πἐριερχάμεγοι  ἄδογσες σὰὼ οἷυπῶ γ) ἐκ ἐφεξῆς αἷς νῦν 
κεῖνται δι στίχοι, ὅτως ἔλεγον αἰκολέϑως ἐτιδακνύμενοι, ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν κα- 

κῶδενγ" λόγυ χάριν, ἀπὸ αὐδὲε πὸ σελιδίε ἔγα στίχον, ἃ ἀπὸ ἑτέρε σολι- 
δίωυ γα, ᾧ απὸ ἀλὲ ἄλον λαβόντες" ἢ ὕτως συνάγοντες σὰς διεστῶπας ςἰ- 

χϑς εἰς ἕν, τὰς ἀρμόξζονσας σῷ φράγματι, λόγχε χάριν εἰς χώμες»), εἰς ἄρχος 
σις» εἰς γενεϑλίδε, ἢ ἄλλο αὶ φροκείμενον, ὅτως ἐπεδείκνννασο. Φὲ αὔτ᾽ ὅν 
ἃ αὐτὸς ὁ Διονύσιος ἀπε «ὶς δύο ἐτυμοκχογίας. 

᾿Δγαγκαῖον δὲ μβΖ! σίω ἐσυμολογίαν πῆς ῥαψῳδίας,, μνησϑῆνωι κεκείνν , 
ὅτι ἐν ωνὶ χρόνῳ πὼὸ Ὁμήρε ποιήμασα παρεφϑάρησαν , ἢ ὑπὸ πυρὸς ἢ ὑπὸ 
σεισμὲ, ( (οα, 480. ἢ ὑπὸ ὑδάτων ἐπιφορᾶς }. κ᾽ ἀληνάλως δ᾽ βιβλίων 
Φ σκιδασϑέντων, ᾧἀ φϑαρέντων, ὕστερον ἑυρέϑη ὁ μὲν ἔχων ἑκατὸν ςἰχυς, 
συχὸν, Ὁμηρικόε" ὁ δὲ, χιλίες" ἀἌΘ᾿, δκοσίες" λθ΄, ὅσες ἂν ἔτυχε, 

ᾧ ἱμέλλε λήϑῃ παραδεδόσθαι καὶ ποιαυαν ποίησις" αλὲ Πεσίσπρατος, (1) ᾿Α- 

Ὡνναίων στρατγος, δέλων ἑαυτῷ δόξαν περιποιήσασθαι, αὶ “πἰ αὃ 'Ομήρε 

ἰγαγεῶσαι,) Τοιθηῦν τι ἐβυλέυσατο" ἐχήρυξεν ἐν πάσῃ πὶ Ἑλλάδι τὸν ἐχϑν- 

τὰ Ὁμηρικὲς στίχε! ἀγαγῶν πρὸς ἰυσὸν, ἐπὶ μισϑῷ ὡρισμένῳ καϑ'᾿ ἕκαςον 
, 

ςι- 

---- 

(1) (ὥΦοά. 489. ἴα 400 ἰάεπη ϑεῃοϊΐου δὰ νεγδακν, ἢζε 4υσάας ἤαδεῖ : ῥαψῳδίω δὲ εἴρῃ- 
Ἴωμι, ἡ ἐπὶ ἐκβὲῳ φδέ" ἐν ἡ μεϑ᾽ Ὅμηρον Ἰὰ κυτῷ ποιήμκτα τερμερχό μὅνοι δον, ῥκβ- 
δον δκφνἡνίῳ κα]έχοντες, σύμβολον ᾿Απολλωνιτικόν " ἦν 5, ες φασιν, εἰ τολλέρδια τὰ 
“ὦ Ομήξυ» τότε κ᾿ εἰ Ὑρκφῇ ταρεδίδοντο, ἀϑλὰ μένῃ διδασκαλίᾳ, Φς ὧν μνίμον, φυλώτα. 
ἀρωτο, [Πρισίστρατο: δε τις, ᾿Αϑηναίων τύραννος, ἐν ἅτασιν ὧν ἐνγεν ες, καὶ τέῳ θαν- 
μασϑῆνα ἐβυλείσατο" ἡ ϑόέλισε ἡ τω Ὁμήρε ποίησιν γγξεφιν διαφυλάττεσθα, τορος 
ϑεὺς δὲ ἀγώνκ διμοτελὴ, (ἃ κηρύξας, κὶ δὲς ἄδειαν 7εἷς οἱδόσι » ὁ δυλομένοις τὰ Ὁμήρῳ 
φῦ δείκνυσθαι, δ᾿ κισϑοὸν τάξας στίχυ ἐκώστε, ὁβολὲν, συνήγαγεν ὁκότε χερδίε τὰς Ἀξεις, 
"ἢ περήδωπεν ἀνθρώποις σοφῆς, Ἐ ἐτιστίμοσιν, οτ ἡ τὸ ἐπίγραμμα κὐτῷ δηλοῖ. Βαάεαι 
δ0Πο}16, Φλλως " λέγετικ, ὅτι συνεῤῥάφηταν ὑαὸο [Πεισιστράτε τῷ ῬΆᾺ Αϑιυαίων τυράννῳ » 
τὰ Ὁμύρε τοιἡ μας " νὰ ἍΤι τάξι» σιωρετέϑιτεν Ἶὰ τρὶν στορκϑίω, , Ε; ὡς ἐτυχεν ; ΕΙΓΕ 

γινωσκόμενα, διαὶ τὸ Ἰλὺ ἁρμογὴν ἀυτῶν τῷ χρόνῳ δικσκσθϑῆνκι, Ῥιΐας δυΐεαν δ. ΠΟ] οι 
κοηἥταχει ορίπίοπετῖα Ἰοίερη! Ἡοιεγυ, ἐττίριο ςοπῇρπαε ἔμ ροειωδία ἢς βεξϑοιΐδ» 'ἱπ 11 σ 

δ10ε ρείΐοτγὶβ ἰδγι ςοδῖτα Αρίοωςα : Φκσιν ἐδὲ Ἴχτον ἐν γιάμμαει 7λν ἀντὰ ποίησιν πιλήφ. ἐς 
Ἀὐτέῖν, ἀλλὰ διαμνημενενομένλυ ἐκ ΥΝ ἀεμάτων ὕφεμον σιωι]εϑῆνα:, ὃ διαὶ τὸ 1» τολ ες ε7 
αυ]} εχῶν ταῖς διαφννίας, 



ΙΑΤΆΑΕΙΒΑ. ιὅς 
φίχϑν. πάντες ὧν δι ἔχονσες, ἀπέφερον, ἢ ἐλάμβανον ἐδιαστρόφως τὸς 
δρισϑένπεο μισϑόγε ἐκ ἀπεδίωκε δὲ ἐδὲ σὸν φέρογσαᾳ ὃς ἤδη προοιλόφει στί- 
χες παρ᾿ ἑτέρα, ἀλλὰ κακείγῳ τὸν αὐτὸν ἐποδέδε μισθόν. ἐνίοσα γάρ εἶ 
αἰυτοῖς ἕνα, ἢ δύο σαίχυς, ἰύρισκε πεφιστὲς, ἐγίοσε ἢ ἢ πλείος " ὅθεν τις 

ἔσϑ᾽ ὅχε ἔ ἰδίες παρεισέφερε, τὲς νῦν ὁβελιζομένες,. ἢ μετὰ σὸ χκαγαας συ- 
γαγαγεῖν, παρυκάλεσεν οβ' (1τ.} Γραμματικὲς συνϑέᾶναι σὲ αὶ Ὁμήρωι, ἕκα- 
τὸν χατ' ἰδίαν, ὅτως ἂν δόξν σῷ συνπεϑέναι χκαλῶς ἔχειν , ἐπὶ μισθῷ πρέ- 
φονγτι λογικοῖς ἀνδράσι κὶ κρισαῖς ποιημάτων. ἑκαάσσῳ δεδωκὼς πάνακε «ἐς 
σαΐχος κατ᾽ ἰδίων, ὅσως ἦν συναγαγων" ἢ κΩἹ χὸ ἕκαςον συνθέναι ἈῚ σίὼω 
ἑαυτέ γγωώμίω, “εἰς ἕν συνήγαγε πάντας τὸς προλεχϑέντας Γραμμασικὰς 7) δ- 
φέλογσας ἐπιδείξω αὐτῷ ἕκαστον τίὼὠ ἰδίαν σύγδρσιν ) παρόντων ὁμὲ πάν- 
χων. ὅσοι ἕν ἀκροασάμενοι, ἐ Ὡρὸς ἔριν, ἀλχαὰ πρὸς πὸ εἰχηθὲς , ᾧ «ἂν σὲ 

“ἢ σέχνῃ ἁρμόζον, ἔκριναν παγτες κοινῇ ᾧ ὁμοφώνως ἐπικρααῦσαι πίω σύν- 
ϑέσιν,, ἢ (2) θιύρϑωσιν ᾿Αριστάρχε καὶ Φηνοδόπσε-. κὶ πόλιν ἔκριναν 

δυο 
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(1) Εἶχε ἔδδε! 18 ποι ἴτὰ πϑυϊτα ἦν δοῦι]ΐ8 εξ δὸ 1118, 4υς ἀε ΓᾺΧ. [ατεγργοτίδα ὁ Ῥίεις- 
ἀουγαιο Ατίἤἶεα ἰγλάϊτα ἔωϊτ 7) ὅς πιετῖτο ἃ [υάδονίεο Ψ ινες ἰπ 5. Αὐζυϊπίηὶ ἀς ΟἸἰνίταιε 
Ὠεὶ {.. ΧΙ. ς. 41.) Ἰοίεριιο δεαϊίξεῖο δά δηη. Ἐωίεθὶϊ 1720. ,) Εἰαδιρπτεάο Ηοάγ ἴῃ Ὠϊ- 
4εττατίοπς ςοπῖγα ἢ ΠΠποτίδαλ Ατί εχ 7) ὅς ἴῃ ἰἰδτο ἀς ΒιδΙ᾽οταπι τεχείθως οτὶ σι πα! ἴδιις, ἀίφως 
δὺ Απιοηίο Ὗδη [)]ε τῃ [ιΠειταιίοπε ἰαρία Ατιΐεα., 40 αἱ εὲ4 ας δευτὶ ΠΠπιῖ4 Ο τι τες εκ. 
ΡΙοία εἰ. οά. δυϊεῖι 489..γ ἢδδεῖ πωρεκαλεσα Ἐραμματικὲς ὃ βασιλεύς, ρῖὸ οἝ’. 

(2) δτυρεπάμπι ἰεξίς. ἀπδοῃτγοπ πη πὶ,), σὰπὶ τάπτο ροίξ ΡιΠΠτγαταιη. ἱπίςγνδ!]ο δοτυετγῖας 
Αὐζαγοιυς ἄ Ζεποάοιυε, (οαίετ δ δη [αϊεη ἰὑτο ἐς Ατιῆςα ρΡ. 145...) ὅς Ηοάν 1. -. 
ὡς νειΠουῖϊς Οταςς ΒΙΡ] οὶ δυξξογίδυς νετὶς ρ. 177. Ἑδδτίςίαα ΒΙθΙοῖῆες. τας. ἵν. {1- 
ς. :. Τ. 1. Ρ. 272.» ἅ Μευτγῆωυπι ἴπ Ριϊῆτδιο ς. ἼΧ. ρ. τοόο. ὃς τοόι. οϊ. 1. Ἐά. [1,4- 
ἘλῚ1 7 4υἱ οἴχπεβ ἤμπς ἰσευτὰ Ὠοπιεάϊς δε]ο] απ ἴω Ὠιοπγίϊ! Ταταςὶς Τ χη» » 4 (οἀιεῖς- 
ως εχεϊτανεγαως.. Ηίης τάπλεη ρᾶϊτοι 4υδπὶ ἔοεάς ξοτταρῖα ἰμεταῦς Ησπιειὶ Ῥοειπαῖα ; ἀς 
ἀυο πᾶς ποιαπάά πάθει Βυϊζαλιῃξαβ ἴῃ Ζἰἰδγαπι ργίαιαπι [114 4. Ρ. τό, ὅς 1γ. Εἀ. Ῥοϊϊτὶ : 
τῷ κἀταγγέλλειν Ἰὼ Ὁ μήρκ τροίησιν σκεδασϑόνσαν, ἀρχὴν ἐποιΐσκῷ Κυνωιϑῶ. ὁ ΧΙΏ." 
ἐλυκύίναντο δὲ) φασὶν, ἀὐτῷ τάμσιλλκ οἱ “δὶ ]ὴν Κυνκιϑ0ν) χολ τπνλλὲ ἐτῶν 
ὠυτπὶ ποιήσκν]ες, ταρενέξαλον" διὲ ἡ διωρϑώϑισαν κί Οὐμρικεκὶ βίβλοι, (λυὶ ᾳυϊάεωι 
Ογαχίῃυς , ρδιγὶδ (ἢ 5.7) ρτίσλαϑ 7) ἰδίάεπι οὔΐεγνδητςε ΡΟ] τὶ) ϑγτγαςυς Ἡοιπογὶ ςαγπιῖπα 
Φρέαψοδησεν ΟἸγπιρίεάς ΕΧΙΧ. , ὅς δυξοῖ ρειπιδείαγ Ὠγπιπὶ ἴθ ΑΡο]]ίπε., 4υὶ Β’9- 
πιεῖο εἰς δαἀίοτίρτις, Ργιπσαπι δυτεῖλ Ἡ Οσιετο πἰτογεην, (ΔἸ ἘΠ ΠΙΔᾺ πᾶ εχ ρᾶῖζε, τεϊίςας- 
τὰς γ οἰ τὶ ΠἸπιδπηάιις εἰ ἔεοεπ δοςεπάςπιυς ορε ἀυοτωαι (οάϊςσαιη Ν᾽ «ηετογὰ ΠῈ ἃ γ;. ἄς 47:4.» 
4υοτηπι ροίϊεγίοτε 818} ργειοῆωςβ δὰχ τὰς ἤηξί ροιεῖϊ,, ὅς ἴπ 4.)ὸ ἱπίωμπι ναγίδητϊτες ἰὰ 
ΠΠπλάεαν ἰεξείοσες εχοειρία εχ ἃπιίφα ! ΠῚ πι} 8. 11115 ὅς ἀερετά τὶς Η οπιετὶ Εἀϊτοδῖδας ΟἸΙΘ ῳ 
Ογριυῖῖς, σεις, Ατξοϊιςὶβ,, δίπορεπήδες, ἷά.ΠΠΊ οι ἃς ὅςς, ἐκ ἀυλδυς ἀινγοτγίς «ἀϊεϊοπὶ- 
Ὀυς Ατί ἴδιο, εχ ἀμάδυς Απειϊπημδοί! , εςἸεδεγγί ταὶ 1115. Ροετὰχ ( οἱορῃοπὶϊ, εκ Εαά. Ζε- 
μοάοιϊ ,) ΑὐΠπορἤαπὶς Βγζαβιίηϊ, (ἰΔ|}ΠΠ{πᾶτὶ.,) Β Πἰ δοΐν δοίϊ ἐεηὶς ) ῬΗΠεπιοοὶς ΟἸγετῖεῖς, Απιὶ- 
Ρ΄δηὶε ἄς, ἄς ἴῃ 400 ἴχρε Ἰλυάδπιυτ αἱ ᾿Αριςαρχον» καὶ αἱ ἄλλαι σχεδὸν πᾶσαι διορϑώσειεν 
οἱ τλείυς πσὶ χαριέφεβαι δ ἐκδέσεων., ὃὲ αἱ κοιναὶ ἃ ὧν μέτρέχι,, ὅς αἱ εὐκοιύτεραι» ὅς 
ἡ ἀτὸ τόλεων, νε] αἱ, διὰ αν" πόλεων, νε] ἔνια, τῆν κτ' πόλεις, νοὶ “1 πολιτικαὶ, ὅς ὧς κὮ 
ἄνδρα, δὶ κἡὶ συνήϑης αγάγνωσις, “ς« παλαιὰ αντίγραφα, ὅς. τὰ φαῦλα τὴν αντιγράφων. ἴπῇἢος 
οάϊες 4754. Πηρὰ}1 ΠΠ|λάος Π1]5 ας ποῖὰ υδ)εὐΐὰ εἰἰ ; ταραΐκειται ταὶ ᾿Α ρέξονιί'κα σηβεεῖα 
ΜῈ ὑπομνηματία γ (τ δάάϊταον ἀἀ ἤπεπι {Π|Δ ἀϊς Σ .) κὶὶ ταὶ Διδιΐμκα περὶ Ἰὃς Α ρατταρχεῖν 
διορϑώσεως. τινεὶ δὲ νἡὐ ἐκ τὴς Ἣ ρωδιανᾷ ᾿Ιλιακὴς προσφῳδιίκεγ  Νικάνοιος περὶ στιγμὴς 
Ὁμιηρικῆς. Δὰ πρειξιπθαὶ Πηρυϊοτατ ἔστε νεγίυ αν τ! ἄς ἀρρίδξα ἔωπι {να ἃ εὐτίςα γ) 6 βε- 
λὲς» ἐβελὸς σὺν «στερίσκῳ, ἀστερίσκος καϑ᾽ ἑαυτὸν, διπλῈ καϑαρὰ ,) διπλΣ περιεστιγ- 
Αμινη, αὐτί σίγμα ἀστίκτον, αντίσιγμα πἰϑεεστιγμένονγ κορωνὶς ὅτς. ὅςς, ἃ γείεγθι5 (ὑγίεια 
μΐωγρδιδ δά ἰμάϊσαπάος νειίως ποιῇος ὅς 'ρυΐ:ος, οὐίσωϊος γ) ΘΟΥΓυρΙΟΣ γ ποιίᾶπάος ») [αϊίας 
(ταιειῖῖς Ἰεδείοπες , γνεὶ Ατίἴάγο! ὅς Ζεαοάοιι «πιερ ἀαιίοηςς, ἰοσὰ δηθιξαά γ ρτγορτιᾶ {εἀς 
τηοῖᾶ 7) τεὶ 4υζ (εςυπὶ τερυζῆδιῖς ὃς {δ᾽ δά νοεγίατι ν᾽ ἀςδηίωγ, ἀϊ(ἐἰπόξίοηεθ , (ςρδιδιιοποϑν 
«- 4 δἀ δητ4υΐϊιδιττα, δἰ ἐξοι 8 ὅς τευ τ Ποΐορί πὶ ροτιιησοι γ γοςςς ἅπαξ λεγοῤεέγας» 4υς 

8» 
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184. 1. ΓΡΆΡ ὙῪ Καὶ ΤΡ “Ἃ: 

δυὸ συνθέσεων ἀε καὶ διορϑώσεων βελτίονᾳ τί ᾿Αριστάρχες. ἐπειδὴ δὲ αἰνες 
δ συναγαγόντων, σὸς 'Ομηρικὸς στίχες ὡρὲς σὸν Πεισίστρατον, ἐχε' αὐ πλείο- 

να 

Ἡοσιεῖο ΡΙΟΡρτίαΚ.7) δὺς Αττίσας, δῖ πολυσημειςγ ἐρτερὶς αἰξξα ὅς σορίταϊα , (οἰ δπᾶτᾶ , Γὲ- 
ΠςητΊο ἢ ἱπιογργοιδίιοηεβ, δὺξς δΙΠ101145) ἰΙοσα 4υΐθ 5 4υ]ἀ4η}. ( τες] εἰσ 1 ἴὰς πὶ. υτ {Π14- 
ἄεῃ,, ὅς (Ὁ ἀγήειπι εἸυ!ἄεπι ποπ εἰἶϊξ ἀςπιοηπίϊίατε σοηᾶγεπίαγ ἄς, θγυπιςς ετἰτἰςοτγαπι (ἰ- 
ξθογαη ἐχρ σδιίθπειη ἀεριοτηρήϊ ε 106 110 Οτάςο ἱπεάιτο, 4} ἴῃ ελάεπι 5, Ματεὶ ΒΙΌΠ1ο- 
ἐεςα.) (οάϊες 483. {εν τ} .7) Φυθηη4 6, ΡΓδπλΐττ4πὶ πονὰ τηεῷ [Π|14]8 Ἑαἰτίοπὶ 7), 4υὰ εὐπὶ 
Ὠτΐςε Πἰφαῖ5. οτἰτῖς 5. ὃς ΔυΓὲ 5. 1116 ατγιαᾳὰς Ὧ ἀϊςῖ8. ρτοα!θῖς. δοῃο! ἶς.. [ἢ Πτ5 δυτοῖῃ ὅ56ὴ0 - 
11157γ ἃς ρταίετγγη ἴῃ ροϊετγίοτὶ (ὁ ἀϊοῤ 4:4) (χ Ρ1 ΜΠ πὶς δ ἀδπτογ ΑἸ Π το 5) ὅκ᾽ δι ᾽Αριςερ- 
χεῖθι γ Νεὶ δι αἰχ᾿ ᾿Αεφιςάρχ".»γ Αὐπορμδπεθ Βγζαπιιηὰβς ὧν γλώτταις γ» (ἸεΔτομ5. ἐν γλώτο 
ταις γ ΑΡρο!οάοταβ Αἰπεπιςπίϊς ἐν γλασσοις γ) Ζεποάοιιβ,), “«., Ατἰξδισῃ 5. ἐγ τοῖς πρὶς Κω- 
μιαν ἐγ λέξει» ἐκ τῶγ πρὸς Κωμκανὸν 7 (Τοπηᾶπυ5, Ρατιπγεπίοπ ὃ Γλωσσογροφος ), ΑΡΟΙ]οπία3. 
ΑΓ ΒΊΌΙ δ] τ 5.) ΟἸ᾽η), ἃ βοδὶς εὐϊῖυ8» δ Γλωσσογροφο! 7}, ΑΡίοπ; Ηεϊιοάοτα8;, ῬδιΏΡΠΠ]ὰ5.» 

ἰςχῖοη, 4 ὅς ΑἸεχαηάςγ δ γηάΐως ἀιέϊῃςβ εἰ, ΑἸοχαπάεν ὁ Πλευρώγιος ,) Ῥιοϊεηζυβ8 ὧν τῷ 
πτεξδὶ συναλοιφῆς.» θτοΟΙοπηαι5 ὃ ᾿Επιϑείτης γ Ριοϊειηχυς ΑἸεχαπατίηιβ.», ςορηοτηϊπαῖυ8 ΒΡ] π- 
ἀβτγίοῦ ») ὅς ἰς ἀςίβπάτις ᾿π πος ὥοαιεοε., [Ἰτολεβοῦος ὁ ᾽Ορούνδε ἐν τυὺῖς Ὃ μιηρακοῖς υπ|ο- 
δείγμκασιν») ᾿τοϊεπηά 5 Ασα! οπίτα εἶν τῷ περὶ 1;ς Ἱρατητίκ αιρέσεως ) ὃς ἐν ταῖς ᾽Οδυσε: 
σειακαὶς γραφαὶς 5γ ϑεΐευςιι95 Αἰεκαηάτίπως 5» σορποτηΐϊπμαιι8 ΗἩ πχετίςαβ.,) ἐν τῇ πολυς ἰχῷ» 
(ἰδ!Πεγάτὰβ εν τῷ πρὸς τοῖς ϑετσεις », ὅς πὲ Ἰλιάδος) Ατἰοπίςιβ. ΑἸεχαπάτνι μι. εὐ σ- 
Αεῖοις Ὃ μιγφικοῖς) Ἰ)ιάγημυς9 ὃ Χαλκέντερος ἐν τῷ σι τῆς ᾿Αρ,ςαρχεῖν. διορθώσεως γ Α- 
τεταάς57). ΝΝεοτε]ἐ5, ΤΠ τη ρρί5.}, Ζοῤγτιβ. Ομιγῆρρως,, ΟἸφάπιῆες,, Ἄρα ]Π15 (οΙεγίάυβ , 
Τεϊερίνις... ῬΏΠΕιΑ5 ὥουκ,, Ὑγγάδπιοα,, ΡΗΙΠΟχόπας ἐν τῷ περὶ προσῳδιῶν γ ὃς ἐν τῷ περὶ 
ῥμονοσυλλαβῶν ῥηματων, (41ΠπΠππ|ᾶο57γ Π᾿δην ἢ ἀοτας ΑἸεχαπατγίπυς., {Ππν Ογτεπάι8.) Ν - 
εἰα5., [γίαηϊας.., Εραρῃτοάίϊτυβ.., Ατίἤοςϊες., Αβάγβοςϊεβ , Ῥεοίεος., ταῖς Μαϊ]ο- 
ἴε5.) Δρο!]οιῖυ5 ὁ τὸ Χαΐριδος, Αροϊ]οηῖας Βποάϊις,, Αρο]]οηίας. [γίςο]5 εν τῷ περὰ 
παρφωνυμίῶν., ὅς εὟ τῷ περὶ σωτάξεως) ΑΒο!]οηϊυς ὃ τὸ Θέωνος γ» ΑΡο]]οη 5 εἷ τῇ Μόλο- 
»84.} ΑΡοΪ]οπίυ5 ὁ διδάσκαλος ἡ κῶν ,) «ἰπαυΐτ ὑπὼ5. 6Χ {ΠΠ15 Οτίεῖςὶβ,) Δυογι ἢοτᾶ πη Πος 
(οά. ἐχμι θεπιυγ: Πιοάοτας Ταιίςπῆβ., ΖοιΠ55γ) ΟΠματῖς., ΟΠαπναϊεοι,, Ελειποσεῖπεδ; [0Ἐ- 
Ρυης5, ὙΠεάρεῆςθ Ἀπερίηυς., Μεπεοίαῖος,  ειηφεγίαβ ἰχίοπ., Γλεηιοιτίς: δεόρίϊι5) Νεα» 
ΡτοΪε 5 Ρααβ, Ἡοτιϑβ» ΙΝίσδηοι ἐν τῷ περὶ στιγμῆς Ὁμηρικὴς ,χ, Ῥοτρῃγτίας ἐν “τοῖς 
Ὅμηρικοῖς ζηήήμασιν, κ ἐν τοῖς περὶ δ παραλελθεμμένων τῷ Ποιητῆ" ὀνομάτων, 
Αὐμπιοπίὰβ ΑΙεχαηάτίηυβ ἐν τῷ πρὸς ᾿Αϑινοκλέκ συγγράμματι, ὃς ἐν τῷ περὶ Τὴ" ὑπὸ 
Πλάτωνος μετενήνεγ μέγων ἐξ Ομήρῃ, ὅς. ἐν τῷ περὶ τῆς ἐπεκὸδρϑ εἰσὴς διορϑώσεος, Τιγ- 
Ρθου ἐν τῷ περὶ τῆς οἰρχοδας ὠναγγώσεως, Ῥαιπιεηϊίςδ, Ρία8) ΑἸεχαπάοι ὃ Κοττιαεὺς ἐν 
τοὶς ἐξηγητικοῖς, ῬΏΤΥ ας Π 8) Μέξας 14ε8, ΟΙαιοομ Τ ατγίξημϊβ., Ζηνέδωρος, νεὶ ροτΐις Ζγν8- 
δοτος) συγγράψας περὶ τῆς Ὃ μύρα σιωηϑείας, ϊοπγ 5 ὃ Σκυτοβραχίωνγ [λιοαγ ἴι5 δ1- 
ἀοπὶυ8., Δ)ιοηγίι9ς ΤΉτΑΣ ἐν τῇ περὶ ποσοτήτων 5) ἐν τῇ πρὲς Κρατγτα; Ῥοίϊἀοπίιϑβ οἱ τῷ 
ΓΑριςάρχ" αναγνφστὴς, 1ὰ εἰ, Αὐἱ(ξατοιι ἀἰοἰρυϊαςγ Γδιοηγ ως εν τοῖς οἰπόροις, Απιῖσο- 
πὰς, ΔΑυτοάοτι5, Ομηαας, Ηετοαίΐαπυς ἐν τῇ ἰἱλικκῇ. ὡρωσῳδίᾳ . ἐν τῇ καθολικῇ πίον 
σῳδίᾳ, ὃν τῇ ορϑογρκφίᾳ,, ἐν σοῖς δγομιτικό ε΄, ἂν ΊὩ ποιήματι τῷ ὑσερὶ χϑῶν ,ἢν 
τῷ περί μάτων, ΤΊηοιΠε5) ΠΠπ|5 ἃ, Ατι πο άεπιι5 ὁ Νυσαεῦς, δοῆρΠδηε5, Ἡ διροεστγαιΐον 
δ Δίς διδασκαλὸς , Ἰ)οτόϊπεις ΑἸἰςα]οηῖτα.,, Εοτας]άς5 Ροπιίσυς,, Νείωβ Οδία5., 81ε- 
ἤπηθτοτυβ.γ), ΡοΟΪγεϊ τας. . Ἡ ετδοϊεοη,, [εεροςὶςς νυ ΟἸπορἤοη ) Μμηδίααϑ. . ἄς. 1άς. ᾿ ἄς ἴπ- 
ἤπιε 41}: (ὐσϊεῖςὶ νεῖςτοβ. 7) ὃς ΡΥ ίεγ ΠῚ 1 4] εχ ΑἸεχαπατίπα ϑοῃοὶδν τη ΠΕ εχ δάυῸ 
Ὑτο θη ΡΙΟΠΊυεΥΘ 7) ἐς νος θαηΓῸΓ ον λυτίκοὴδ, ἀὰτ Ἐμἤαιῃιϊ νετθ8 υΐΓρει).), ὃν τὴν Ὁ- 
μυϑικῶν ἀποριῶν κυτικοὶ, αυοὰ ἴῃ Μωυΐεο Αἰεχαηάτείπο, ὡὐ᾽ Ρ]υτίπιι ), Ἡοιμετίοιβ 4ὺξ- 
Εοπίθα8... ὅς αἱ Η]ςσυ] το θ5. ἐχσορίταπάϊβ ὅς ἀγροῖς ἐοἸ νεμ αἰϊς γϑοαῖεθῖ » ἰῃφαϊς Τωηλπη 5 
Ν αἷς ἰκεηκτ. Ρ. 46. ᾿ΙΠεντατ, ἄς 5 οῃο "5 ἴα Ηδιπεγυπὶ ἱπεάιιῖς. ᾿ς Ηἰ τε δυῖοῖν Ηοχποῖιν 
οἷβ ἀπ που] Ατ1δ8), αυὰ ρ]εγοίᾳς ἰδτεητ,, [ἰς νεῖς Ἰθφυίτωγ Ρογρθν τις ἐπ Ῥγχἕατῖρπε ἰυοτγατα 
Ομτρίκῶν Ζητιμκάτων: ἐν τοῖς Ὁμήρε ποιήμασιν αγνοξίται πολλκ Τὴ ἈΠ φράσιν. Ἀκν- 
Ὁ Χν δὲ δὲ τὲς πολλὲς, τῇ δικόσῃ ἐπιτρέχειν Φῆο. ποιημάτων ὁλουψερα, σαφηνείᾳ Ὄροσύς- 
χοντας, αὐτὸς ὃξ εὐκστος ἑχωτον αἀγοκθάγων γ ἐυϑυνέτω, πρὶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἐπαχϑῆνα τὰν 
ἐξήγισιν, ποίαν περὶ ΔΟ πευβχλομόέγων ἐπῶν εἰχε τῶν διόνοιεν, ἢ Ὁ ταυτιὶ γνες ἡμὰς 

Ἀέγοντας, βεβείαν τίω) τσοὶ δ γοηϑέντων ἕξει Ἀρίφιν" ἢ σφαλλόμϑυῷ. μεταβήσετω.. 
υοά [᾿ς [εεϊεη ἀμ πη αἱ Πὰς επεοῖα δοῃο] α πποχ τΥρὶς τταάοηάα τεδόξαδυπς. [άεαι ἰδ] 4. 
Ῥοτγρῃγτὶυϑ » ἴῃ 4υ τα 4υπἤϊοπς δα νογία πη 4123. Πα ΐς 23. καὶ δεῖ δυσχεραίνειν» 4’ τὴν ναὶ 
πκιδάτων τὰς πολλὲς Ἀενϑαγει τος ΤᾺ Ὁ μηρικῶνγ ὅτσν "Ὁ τὸν δοκᾶντα εἰνοι ἐἰκριθές «σον 
ΕΞ τιλυγεέμιματον Καλλήμεχον ἔλαθε πὶ τὶ ἂν [1ἄθαν Ροιρῃγιία φυαῇίοι. 4) ΡἈΙΙΣαιφ- 

"5ᾷἱ 



τ ΤΑ 1) ΒΑ, ἐβς 
γκ μισδὸν χαβᾶν, ἢ ἰδίως σαίχιρ»γ ὡς κὶ ἐΐρηται, σκεψάμενοι προσέϑηκονν 
ἃ ἤδη ἐν συνηϑείᾳ ἐγένοντο φοῖς ἀγαγινώσκασιν" ἐκ ἔλαϑε σῇσο φὶς χκριταζῳ 
ἐλὰ μὲν φᾷ τίω συνήϑειαν ὦ «Ὡρόχην{ἰν. ἀφῆκαν ἐυσὺς κᾶσϑαι, ἐβελίσκος 

δὲ ἑκάστῳ Δδαοα ἀδοκίμων χοὶ ολοσρίων., κὶ ἀναξίων σὲ ἸΠοιηαῦ σαίχων «πά- 
ραπϑέμενοι . πϑαῦ αὐπὸ ἐπεδείξαναο, ὡς ἀνάξιόσι εἰσι αῷ Ὁμήρε,. φέρεται ἡ 

επσίγραμμα εἰς σὸν Πεσίσπσρατον σσεδάσανπῃ συναγαγᾶν σὲ Ὁμήρε ποιέφον" 
Τρίς μὲ σχυραννήσανσῃ, , ποσαυπάκις ςξἰξεδ ἑωξε 

Δῆμος ᾿Αϑηγαίων, ᾧ τρὶς ἐπηγάγετο, 
Τὸν μέγαν ἐν βολῇ Πεισίστρατον. ὃς ἃ “Ὅμηρον 

"Ἤϑροισα » απσορείδ ίω σὸ «ρὶν οἰἐειδόμεγον. 
᾿Ἡ μέπερος γὰρ κεῖνος ὃ χρύσεος ἣν πολιήφης, 

Ἔνπερ ᾿Αϑυναῖοι Σμυρναν ὠπφκίσαμεν. 

ἸΑΆλΦς, Διονύσιος" “5 ραψφῳδία ἐστὶ μέρος ποιΐματος ) ἐμπεριέιληφος τινὰ 
ὑπόδϑεσιν « γ,9) ποιήσεως ἐχρὴν εἰσᾶν͵, ὁ ποιήματος. ποίησις γὰρ, καὶ πᾶσα 
Ἴλιος" ποίημα δὲ γ ἑκάσση ῥα ψφῳδία.. Φφέρει ἢ ποίημα , κὶ ποίησις, καὶ 

ποι τ α)δο, κΚ ποιητής. ποίημα ὃ σαίχος κ' συνπαγμα 5 αὸ ἐν αῷ ἀνα εἰρχὴν 
χὐ σέλος ἔχον, ὁποῖόν ἐστι αὐ Α τῆς Ἰλιάδος, ἢ Νυκπεγερσία (1) καλεμένη. ποίψ- 
εἰ: ἐστιν, ἥσις ἀρχὴν με ἐκ ἔχε ἐν ποὶς πρότερον͵, σὸ Ὁ νγνόμα ἐν σοῖς 
ἐχομένοις ἐποσελεῖ,, πόιημα ἢ φράσις ἔμμετρος κὶ ἐύρυϑμος,, εἀρχιωοσέρα κὶ 
σεμνοπέρα “ἃ λογικῆς σωκσίξεως, ἈΠ δ ὑποκειμένων πραγμάτων», ἢ ὡς ὑπο- 

κειμένων, τιϑεμένη" ὑποκειμένων μωὴ γ ϑείων σε κὶ εγϑρωπίνων" ὡς ἱποκει» 

μένων δὲ, Ξκυλης, Χιμαίρας, κ᾿ δἷδ᾽ι ὁμοίων. 
Κι ὥλως, Πορϑφυρίε" ὁ ἐμπεριεχόμενος γῦς ἐν πῇ ὑπογραφῇ , αὦτον ἔχει 

πὸν σρόπον͵, ὁαι ῥα ῳδία ἐσαὶ μέρος ποιΐματος " ποίημα Ὁ ἡ Ἰλιὰς γ ᾧ ἕστο 

ρῶν ποιῆμα καὶ Οδύοσσα " «ὃ Ὁ σωαμφόπερον λέγεται ποιησις " ἑκάστη ὃ “ῇὝἧ 
ῥαψῳδιων οἰκείαν ὑπόϑεσιν ἔχει. ὠνόμασσα ἢ ἀπὸ αῷ ῥάψῳὦ μέλλοντος. λαὶ 
πὸ οὖ. «σωέρῥαππον γὰρ σὲς κασοληχλον διανοιαν ἰ παραίζονποις «χὸς Ὅμης 

ρικὸς, ἃ ἐψαλον αὐ ἐφαρμόζον μέλος Ὡρῖᾶς τίῶ σα ᾿Απολωνος ἕορπήν. χατεῖ- 

ἼΤορ. 1]. . Ἄς ; ΠΕ 

πὶ δῇἊηιίτυνγ ἀες]δταπιὶ σογγαρία εἰς, ὅς πβεηἰς [σάτεῖς ΕΤογθοτῖα ροεξηλαίβ., δετίριογεβ “ι- 
τε Π|, 4ἱ ἴπ Ὠἰίτςε δ᾽ ΠΟΥ 115 παπαῖ} 8) ἕωτῖς ᾿δ ἀδπάϊε εἴτδοῖαι, αὐοταπηᾳυς ἔταῤπγοῶτϑ [π᾿1}ς5 [τ Γ- 
νΦΠΓΟΣ 7) ὯΪϊ ἐἔετε {ὰπτ: Ἤ ἤσάυς εν πσσταλένοις, Ἀ πύσιεοῦ, δάρρπο, Βίπάἀατα5, ΑὙΟΠΙ]Ος 8) 
ΑἸειπεη» διε ποποταβ8, διπηοηϊάςβ., ἸὈγους, Μεπδηδιν, ἃ ἰοκίον (οπνσιδ) ἈτΠοΟρἤδπες ἐν 
οἈκέσι, ἂν Ἀχαρνεῦσι » ἐν ἱπαά σι εν Σωσίππο, εν Πλέτῳ δάτέεφ, Εὐβδυ]ὰς.» Εωρο- 
δϊ9, ΑἸεχάπάει εν Διρεύσῳ, ῬΠειςοτότες, ΒαΡα ως ἐν Ξτεφανγοπωλήίσ;, Ὀἰρἢ]8. ἐν ᾿Αναργθο 
μογ τὶς δῇων ἀρχαίων ἰσμβδοποιῷ».» Ῥ.Ι]εσιοα, . ΚΕ οάγ"ὰν ἐν Φρυξὲν, ἐν ἬΣδωνοῖς, Ἑατρὶ- 

᾽ ὲ ΄ ᾽ ΄ ᾿ ἣ ᾿ξ ᾿ ῃ » ᾿ Ξ - 

ἐες εν Μηδείᾳ; »ν ἐν Φοίνικι, ἐν ΠκλκμΝ θυ ἐν χκηγΊίδι, Βορίος!ές ἔν Μρλεάγρῳ, 
Αρο]οπίυς ἈΠοάΐυβ5. Ατᾶτυς δ᾽ τῷ πρὸς Οεέτνο ον ἐτσικηδίφ,, (Δ]ΠἸπιδομὺβ ἐν αἰτίοις, 
Εὐρβοτίοη Ξ Εγεορῆτοπ 9 γρηψν΄ τῇ τρν" δι αὖ α) υϊπτυβ ( (αϊαῦδεγ ) εν τοῖς μεϑ᾽ 
ΟΜΆΡΟΥ 5 Ορρίάπυβ ἐν τοῖς “Αλιευτικοῖς» ἘΠ ἸΟ  ρἤδπι5,) διδῆπυς ὁ τὸ Κύπρια πεχοίνς 
κὼς . Αὐείπηοοπυβ.., Ανδρων ἐν ταῆς ἱστιριαὶς ) ΟΒτέϊοάοτι. εν τοῖς Λυδιωκοῖςγ) ἈΠίδπυς 

᾿ - 5 ᾿ Φ΄ -ςἾ Ε1 "» 

ἐν Θεσσαλικοῖς 5) Ἠε]]δηΐς 5. ἐν πρώτῳ τῶν ᾿Ατλαντ)χκῶνγ δὲ ἐν Τρωϊκοῖς» δια ρηγ]5. εἾὟ 
“Ὁ -" ν 3 πα , ᾿ - . « 

τοις Οερσϑλιχοῖς, ον Βοιωτίανοις,) εν Αὐῥνολικοῖςγ οἱ ᾿Αργολίκοι συγγραφεις, τινὲς τὴν 
᾿ ᾿ : , -- -- κἢ "ηυὖὋ - 

"οὶ Αἰολικὰ συγγεγραφότων., Σεθυϊο. τον Ἔρωΐκοιςς Ροϊεηοπ) ΠΠολεμώγιοι, ἡτὸι οἱ κα- 
κλικοὴ.), Τὶςιγβ., Ῥϑηγϑίς, ῬΙαῖο εν πολύτόιᾳ,, ἐν γόμοις, ,“ν ἀῳολογίκις ἸΞωκράτας, 
ΤΙυςγάϊάςς . Χεποόρθποη », Τοετάτεϑ ἹΤΠεοροιηρυβ, ΤΊπδυ. ΤἼεορΒτδίϊαβ , Ετδιομε- 
687 Βυάοχιιβ εν τῷ Ἑρμϑγ) Ῥτακαάροιδε, Αο]]οάοτγωυς , ΡΒ οςε οτ 5) ῬΟΪ ΘΠ, ΔΙῚ 5.) ὑτεῖο 
4υς ῬΒετεον ἀε8 ;) Ἡερεῖθοπ 7) Απάχάξοιεβ. ,», Αὐτοςβίἤοη ἡ Ἤ ετπιορεπεβ. ,), Αἴεζυς οὐ ἐπι- 
οἵα μοπτοποιὸς 4 Τγτῖσο ἀϊνοετίωβ ὅςς. ἄς, ἄς, Ηἱρροεταῖες, Ἡετοάϊεις ὃ Ξηολυβριανὲς ὅτς. 
᾿ “ 1. Ἶ . "πὶ ν ΤΙ ἐς βοεαε γ, Χεπορῆδπηεβ ὁ Κολοφώνιος) [)οίϊλἀε5, Αςυΐ]λυ5» ᾿Αρτεμὼν ὃ Μιλήσιος ἐν τᾶ 
περὶ σνεΐρων, ΤῊ ΠΏ 15) Αςξεϊοάστῃςς ἄς, δίς, 
.(.1} 1 ερξεράυοϊ Τρίτων τῇ Β τῆς Ἰλιοδος,, ρτο τὸ Α - 



τό ΒΑῚΙ ΘᾺ ΓΤ ΕΕῚ ΙΒ Ἰλῦ 
χον ἢ ᾧ κλάδες δαφνῶν οἱ Ομηρίτοι ἐν παῖς χερσὴν (1). ὅσε σδέἑομη- 
ερικὰς σαίχες ἐν «ἢ σῷ ᾿Αποόλωνος ἑορῃῇ ἔπ αλον. 

Περὶ ςοἰχείωγν. Ἐ (οὐ. .489. 
Διομηδιδς. , 

Τῷ ςοιχείῳ , συσέσται “ἢ ἐκφωνίσει ,) παρέπετοι πέορσαρα" ὄνομα αἷς ἄλφα, 
βῆσι, ᾧ πὲ ἑξῆς" χαρακαὴρ, εἷς πρίγωγον σχῆμα, ἢ ἡμικύκλιον, ἢ σαρογγύ- 
λον, ᾧ σὸὶ ἑξῆς" δυνάμις, ὡς μακρὸν, βραχὺ, δασὺ, «(τλὸν, φωνγῆεν, σύμ- 
φωνον., ἃ «ἰ λοιπαί" αἶξις, ὡς πὸ με ὩΦροχρκαικο ΔΝ] φωγηέντων., ᾧ συμφω- 

νων "πὸ Ὁ γ ὑποηαχτικά. σἰὼ μεὸ ὃν ἐχφώνησι") δ᾽ ςοιχείων καὶ φύσις σοῖς 
οἰνῶωρῶποις ἐχαρίσαπσο. σὰ ἢ πέοσαρα γ) ἃ φῤδερήξαμε» παρεπόμενα σῷ στχοι- 
χεω)γ), ἀνϑρώπων ἐσπὶν ἐφεύρεσις. διὸ ᾧ παρ᾿ ἡμῖν μεὴ οἱ χαρακτῆρες δῇὲῥ 

στοιχείων ποιοίδιε τινές εἰσιν ἃς ἐδιδάχϑημεν,, ὡς Ὡροϊῶὼν ὁ λῦγος δηλώσει " 
παρὸ Ὁ Πέρσαις, ἕπεροι" παρὰ ἢ Σύροις. ἄλλοι" παρὰ ἢ ἄλλοις ἔϑδνεσινο αλοις 
ἐυρέϑη γῖν ἑκάσαῃ ἐκφωνήσει ποιάδε τις εἰκωῶν 5), ἤποι χαραχτῆρ, ᾧ μ(! αἐς 

χαρακτῆρας ἐφάρέδη ᾧ ἐπεπέϑη αὐποῖς σὰ ὀνόμαπε,, ὥστε (2) ἔχεαν δ᾽ ςοι- 
χείων ἕκαστον τοιόνδε τὸν χαρακτῆρα ᾧ αὖ ὄνομα “ἢ ἐχφωνῆσε,.. διὸ Ἀαστι- 

γοήσαναί μοι ας σε΄ ἐχφωνήσεις οὐσῶν, (ᾧ αὦ ὀνόματα, παράδοξόν τι ἐφανή 
παρηκολόδηκέναι σοῖς γράμμασιν" ἐκ πάνσων φημὲ σὸ νυ ᾧ «ὃ (3) β΄. πὴ τε 

αῷ ὀνόματος αὐπῶν σωελεύσει ᾧ σῆς ἐκφωνήσεως. ΄“ότων γοὶρ μόνον μᾶδλον πὸ 
ὄνομα ὁμοφώνως σῇ ἐχφωνήσει, τοὲ πίω ἐκφώνησιν ὁμοφώνως απὸ ὀνόματι φϑὲγ" 

γόμεθα" σίω ὃ αισίαν ἀὕτων φιλοσόφοις ἀγαασίϑδεμώ.- ᾿ 

Ἐχ αἰζεγο (ὐοά. 5. Μαγοὶ: τινὲς δὲ φασι ἀδὲ χαρακτῆρας ἴδ᾽ ςοιχείων, 
ας παρ ἡμῖν ὑπῈ Ἕρμδ ἐν φοίνικος φυλῳ γεγραμμένος, χκατἀπεμφϑῆνγαι σοῖς 

; ν εἶγ- 

κοβάευν ας ; ἱν 

(1) ϑ5εδμοῖα (ὡοά. 48. καὶ διὰ τὸ κειϑαλὲς τῷ φυτῆ, ἡ τὸ αἀειϑαλὲς δ Ὃ μιήρε ποισεως. 
ἢ ὅτι μαντικὴ ἡ δάφνη " οἱ γὰρ μαντά  ψϑιοι ἐδχαφνιφγὰν “ μαντικὴ δὲ νὰ ποιητική. ἐῶ 
ἂν Ὑκρ εἴη τέλειος ὁ Προιειτῆς»γ εἰ μὴ ἡστορήσει νὼ διιγήσετοι . οὶ μκαντεύσετοι " ὡς ἃ δ 

Ποιητὴς φωίνετῳ, μαντόϊσκ μἶηος γ ον οἷς φίσιν ἐξ Ὡροσώπε τῷ [1:σειδῶγος " «(γι δὴ 
Αἰνείαο βίη Ὑρώεοσιν ἀνάξει) Ε πῶϊδδες παίδων, τοί κεν μετύόπισϑεν ἔσοντοι.,, ὅτι δὲ 
αλήϑοιαν ἐμαντεύσατο, διλᾶσ, ᾿τἢ μαρτυρέσι τα Ῥωμαΐκοὶ ὡράγματα 2) ἐκ τὸ ᾿Αγχίσε 
Αἰνείᾳ τέῳ) βασιλείαν διαδεξμῆνα.,, ΟΕ ἕως τὸ γυῦ ΔΜ εἴτι οἰκόέντων τυ Τρό αν βασι- 
Ἀδίοντα " ἃ ὅτι ἐνθεσικστικον τὸ φυτὸν, (ἃ ενθεσικστικὴ δὲ (Δ ἡ ποιητικὴ χα Πλάτω- 
γκ. Φισὶ γαρ ὁ φιλόσοφος" ὁστις ἀνά, μαντείας ἐπὶ ποιίτικὲς ἐρχόται ϑύρας, ατελής αὺ- 
τὸ ἡ ποίησιες ἐπιστητέον δὲ ὅτι, εἰ μδὸ αὐτο τῆς Ἰλιάδος οἱ Ὁμηράδοι φοινικἂν ἐφέγεν 
στέφανον ) τὸ περὶ ἐκχύσεως ὡιμοτων Νέγειν ἐυτὲς τί ὑπάϑεσιν" εἰ δὲ οἀαὸ τῆς Οδυσ- 
σείας, κυκνεον,, διοὶ τὸ σποὶδ τὸν εἶγω τὸ ϑκλάώττις χρῶμα - «. τρία ἐΐδὰ ποιήσεως" διη- 
γηρατικον , μιμήτικον Φ' μικτόν, διιγιματικὸν μϑδὸ7 ὅτε τὸ τῷ ἴποιητῇ ωρόσωπον ἐμ- 
Φαίνεται " μιβητικον δὶ, ὅτε διώφορα Ὡρότωπι ὁ ΠΠριητῆς μιμξίτωι 4 μιχτον δὲ. ὅτε ἃ 
το τὸ Πρατε πρόσωπον ἐμφαίνεται » ὦ διαφόρω» Ὡροσώπων μίμιτις. αλλως" διιγήματια 
γ9»γ), ἍνΙκα ὁ λόγος ἐγ ὩρΙΤΙΧῈ μον Ὡρόσώπὰ Ἀέγεταα" μιμήτικον, ὥσπερ οἱ κωμῳδιμλ 
ΑΕ «ἱ τραγῳδίαι " ἐν τάτοις γαρ το τὰ ποιΐσαντος ἐκ ἐμφαχΐνετκι γ αὐδλὰ μιμέϊται ἕτερα 
τὩρύσωπκ" μικτόν, ὡς ἀξ ἡχψῳδίχε τὸ ᾿Ομίρα, Ψιάε δυϊεαὶ Πτεῆειὶ ΟΟπιτβοητδιίοπεπὶ ἄς 
Ἡοπιειῖ Εἰνᾶρίοαϊς Τρ 1733. 

(2) “Ὥστε. ἔχειν ἃς (ἐαυφητία υἱάυε 84 δι χατανοήσαντε, Ῥτο Πίος αἷτεγ (οά. 5, 
Μοτεὶ παῦει, ὥστσερ τῷ ΔΛ στοιχείῳ τοιόν δὲ χαρακτῆρα τὸν ἔχοντα τοιάνδε τίω; ἐχφώ- 
γησιν»γ τῷ ὃξ δνόμκτι κκλεισθκι, διο χα, τὶ Ἀν 
. {3} ΑἸιογ 664. 5, Ματεὶ Βαθδεῖ τὸ νυ γ χοὶ τὸ, Ηδε ἀμᾶς (0145 ἐχεῖρῖς ΠΠ|Ὶ|εγᾶ8.9) αυζ, 
ραυΐτ 5» εοάςπὶ Ρτοτγίῃ 8 πυοάο εῆξγαηταγ ὅς ἀρρει]δηταγ, ἄαπι σοητγα ἴητογ ἀπαρά8., Καρρδ, 
ΕἸ δτυτη4ις ΠἰτοΓΆΓαΠ ΡΥΟΒΟ ΠΟΙ τ ΟπΘ ΠῚ ὅς ΔΡΡΟΙΠ]Δτίοπεπὶ πῸ}14 ΑιΠηἰτας Τερετῖτί ροίϊις 



ΒΊΑΣ ἘΞ ΒῚ 1 Β1Ὰ: .87 
Ὁ 

ἀγϑρώποις " διὸ χαὶ φοινίχεια λέγεται πὸ γράμμαπε. οἱ δὲ, ὅχι, Φοινἐ- 

χων ἐσαὶν ἑύρεσις" οἱ δὲ, ὅτι ὁ παιδαγωγὸς αῷ ᾿Αχιλέῳς Φοῖνιξ, ἐφεῦ- 
ρῈ} αὐσά. (1) ᾿ 

Στοιχᾶον μέν ἐξιν ἡ ἐκφώγησις,, γράμματι Ὁ ἀν εἰκόνες 5», κ' ὅι χαρακτῆ- 
ρές. χί' χαρακτῆρες μέν εἰσιν ἐΐκοσι πέοσαρες 9 ἐκφωνήσεις Ὁ πολῷ σπλείδς, οἱ 

παλομοὶ ἄλλως ἐϊξεφώγον αὐ ὦ μακρὸν, κ) ἄλως βραχὺ, καὶ ἄλως αὐ δασὺ, 
1), ὥλως «ὁ «ψιλόν. ἐν ἢ χάρακτῆρμλ οπετυπᾶόντσο πρεῦμα. 

Ε οὐ. 489. στοιχεῖον. ἐΐρηται γ), ες μὲν Πέίγδαρος ὁ ἹΚομματικὸς (2), 
οἶδ Στοίχε τινὸς ἑνὸς δ αὐσοχϑόνων ᾿Αϑίωαίων" ὡς Ὁ ἔνιοι 7). ἀπὸ αὦ δι᾿ 
«αυπῶν σὸς ἐριϑμὲς συπᾶῆσϑαι. «οἴ χος δ παρὰ ποῖς παλιμοῖς,, ὁ ἐρρϑμός, σοι» 
γαρῶν Σικυώνιοι ἈΠ φυλακοὶς ἑαυσὸς σάξανασες χ᾽ ἀρλδμήσανπέεν, Διὸς Σποιχείε 

ἱερὸν ἐδιρυσοωντο. 
Ἑ (οὐ, 489. πῶς ὃ σωέστη ὁ ἐλφάβητος ; ὡρῶτον μὲν Οδἷῇ' παρὰ τοῖς 

Εἴλησι στοιχείων ἣν ἐξ ἐπυμολογίας αὐ ἄλεφ, Ἑβρώων «Ὡρῶτον ςοιχεῖον,, ὃ 
ἑρμίωένεται μάϑησις, ἐνπελόμενον πὸ εἰσαγομένῳ παιδίῳ, μαϑε. ἀφ᾽ ὃ ἀλεῷ» 
κ᾽ ουτοὶ σφὰς μιμησάμενοι, αὃ “οιδσον ςοιχεον ἄχφα κεχλήκασι. καὶ σωωε- 
ξέφωγήϑη καὶ φράσις τῆς ἑρμίωείας τῆς Ἑ βραϊδος ῷ Ἑλιωικῇ Φὠχλέκτῳ, ἵνα 
ἐΐπῃς αῷ πωδίῳ ἄλφα, «πὐτέστι , μάϑδε, ζήτει, πὸ ἄλφαν γὰρ ζυτᾶν λέγε- 
σα ἐν αὖ Ἑλίωικῇ Φαρλκλέκτῳ" ἀλλὰ καὶ ἐς ἀρῶτε ὄντος στποιχεία αὖ ἄλφα, κὶ 
ἐκ δὲ δοδένχος σῷ γένει δι ἀνϑρώπων, αἢ ἀγοίξωι σὴ στόμα εἰς σύνεσιν δὲδ 
“πὸ γροίμ ματα μων θανόγσων,, διὰ μεχάλε νοίγματος σᾷ σαύματος ἐκφωνεῖσι, 

ῳ) ἐπαγγέλετωι" αἰ τ ἄλα διὰ βραχείας οἰνόιξεως σῷ σαύματος. ὅτε ἢ) γράμ- 
μαάπὰ ἔιχον οἱ “ἙλίωδεΣ ἐλὰ διὰ φοινικέων γραμμάχσων ἔγραφον «οὶ οἰυπῶν 
Ἑληνικοὶ γράμμαςῆς ἃ ὋΣ ἀυφὲ πὸ Φοινίκεια σοῖς ὀνόμασιν γ) ἐς ᾧ «ἰ Ἑ βραὶ- 
κα, ΠῚ μίμησιν Δ Ἑβραίων, τοῖς Φοίνιξιν ἑυρέϑη. ΤΠχλαμήδης δ᾽ ὕσκπερον 
ἐλϑὼν, ἀρξάμενος ἐπὸ αῷ ἄλφα, δέκα εξ μόνα τοῖς Ἕλλησιν ἐῦρε στοιχεα" 
εἰ βγδεικλχλμν ὸ πρσ Τυ. φρϑσέϑηκε ἢ ἀὐυτσοῖς Κάδμος ὁ Μι- 

λήσιος γράμμασῃ Τρία, ὃ.) Φν» χ- διὸ κκ) πολῷ σῷ γχοήνῳ τοὶς δέκα ἐνγέκ 
ἐχξῶνχο" ὅϑεν δι ἀἐρχασοι., μὴ ἔχοντες οὐ {(. τίὼ “αλίδα παλίδα ἔλεγον. 

οἰδλοὶ κ᾿ πολλοὶ ῥήμαπε ἄλλως ἐξέφωώγον κ᾽ ἔγραφογ . μΩἹ σαῦπε Σιμωνίδης (3) 

ἐ Χῖος ἐλϑῶνγ, Ὡροσέϑηκε δύο, ἡ κ' ως ᾿Επίχαρμος ἢ ὃ Συρακόσιος, πσρία . 

ζ, ἕξ, 4. καὶ ὅτως ἐπληρωϑησαν σοὶ εἰχοσιπέοσαρα. ὅϑεν μιμησώμενος ὁ “ὍὍμη- 
ρὸς αν ἀἐριδμὸν δῥ εἰκοσι δύο βιβλίων δὲ παρ᾿ Ἑ βρώοις (4). εἰς τὸν δὲῥΠ 

εἐίκοσι δυο στοιχείων Τυπωϑθϑένπε ἀριθμὸν. κὶ ἀὐυσὸς αἰὼ ἰδίαν ποίησιν ἃ Ἰχιά- 
ἊΣ ὦ δὸ- 

(1) Περὶ δὲ τὴς δα γραμμάτων ἐνρέσεως διχφύρως ἐε ἱσσοϑακοὶ ἰστόρισαν. οἱ μδὸ 

γὰρ Προμηϑέκχ λέγασι τότων ἐἑυρετήν " Κλλοι , τῷ) ᾿Αϑώυκν" ἕτεροή, τὸν Μιλήσιον Κύδ- 
“« , » ᾽ ΄ ͵ ͵ ᾿ ᾽ ᾽ “ ἐν ΚΑῚ ΄ο-» ᾽ ΄ 

μον" ἕτεροι, Φόινικκγ τὸν ᾿Αχιλλέως πουιδαγωγέν" οἱ δὲ, ἐξ ἐρανε ἐῤῥίφϑαι τις αν ϑροῖς- 
λοις Ὥρος ὡ Φελείωγ. ᾿ 5 ὠμόν ΨυΒα υδδέωροιὰ 

(2) υωυς δἀάε Οδιαίοξο Οταηϊπγατίςογα τα Οτζοογα πη», 46 πὶ ἐχῃιρουις Βαθδτίς, Βιδίίοτμςες, 
ΕἾΧΕ ΤΟ δι ὙΤ, η. 
(3) Ὀε “δίπιοπίἀς, {πτέτι ας 40 1Π10 δἀ ἀϊτῖβ. ΑἸ ΡἤΡεῖο », νἱάς Ῥεῖ Οἐτηδγάϊ ἴθ ΚΚοτῖ 

Ἡλι αλην τ νῷ Ρταβάς ΟἹ. Ψ Οὐοεη) ἀς δίπιοοιάς (εὸ ροέτὰ δὲ ΡΠΠΟΙΌΡΙΟ; ]εγα,ς δ 
17η6ῇ, 4. : : " ον ἐδὴ 

(.4) Ηος δΕ'}1] αὐτυτάϊα8. ᾿ ; ͵ 
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δος ΟἿ εἰκοσισεοσ ρων ῥαψῳδιὼν διὰ “δ εἰκοσιπεσσάρων στοιχείων ἐποίησεν ὁ 
ἅὅτως ἢ κ᾽ «ἰὼ ᾿θδύσσειαν. ' 

Αἴφᾳφυς ἢῶς αυϊάεπι ἔρεοϊπλῖηδ. ἐχ ορτ το 11ὸ (οάΐοα.. 4υὶ Παῤίδηὰφ 
Ἰσηοῖις ἴῃ Μαγοίαπα ἀεί τυῖς ΒΙ οὐ εοα,, ἴῃ ἮΝ ΘΠ 4υτοηι ΙΒ ΟΓΠ 6- 
οὐ Οοὐϊοε ΟΟΧΙΜΕΕ. ἴῃ 4. τιεηηογαπδοθο., ἴψου!ϊ ΧΥΝ. Τερετίαπζας 
ΠΟἔΘΒΟΥΡΙΠΙΣ ἩΠ1ὰ5. [τ] 10 Π] απλίζαοῦ ΕΟΟΥῚ πορὲ αὖς Πυϑδαὰ ιγορείς οἱιρέσεως 
αυόγαπιὶ φαϊάειη Οοιηνθηἑ γίνη ἐς Ῥμγεῤαρογίοα [εἴΐα τεττὶὰς ΠΠΡῸΓ ἴῃ- 
ἰοτίρῖας περὲ κοινῆς μαϑυημαςκῆς ἐπιστήμης (1}. 14 ες, 46 Μίαιδενιαείος 
σουλητ: ἐἐ(τἰρ] ρα, Μ|9. εχίξας ὅς ἴῃ πλη} τὶς. ας. ΒΙΒΠ]οτμθοῖς, ὧΣ Ν δεὶ- 
πᾶ, Μεάϊςεα,, πκίαχγεα, Κερία Ῥαγθεη, Βοά!εϊδηα ὅζο, Ὀδίεγνδητε 
Ἑαδγίοῖο ΒΙιΙδΙΙοῖπεο. τας, 1,. ΓΝ. ς. 528. Ρ.. 290. δί 291. 91} αυδι- 
τ, δὲ Βαέζεηυς ἱπεαΐτας ἔα]τ. Ἔχοθρτὶς ἔΓασπιθηϊς., αὐὰ ἴὰπΠὶ ΕΧ ρος, 
τὰπι εχ ἀποδυς {Προ οσθὰς [1 τὶς 74Π| Εἀϊὶ5 ἐχοοῦρπς.,, ὅς εχ Ψεγῆοπα 
ἴμα Γ,ιατῖη6 εὐϊάϊς ΝΙσοίαυς. ϑουζο! Πὰς δά οαἰςεῖα [ἰδγὶ. 46 Μυγίεσιις 
Ερνυρτείοζαμι, Ἐξοπλω 1556. 4. ἤαης ἰΙδγυαη., οι οάθγα σοΠ  Ἰ τα γῆς 
Ἡοἰτεπίυς., Τ Ποπλα8 αίευς,. δαημεὶ Τ πηι 5. [Κυΐζεγα5. ὅς Ηεΐζετ- 
Ὧμπας.,. ἐοήσιι δι άθτη οδίεγναητο Ἑαθτῖοὶο, εχ πος (οάϊςα ἢξο ΡυδΠοὲ 
7υτῖς. ἔβοϊπηος ; οὐπὶ ὅς ρὲγ {6 ἱρί υγΠΠΠπηὰς τ΄, ὅς πηυΐτα σομείπεαῦ 
Ῥτγαοίατα νεϊετωπι Ῥγιπασοτγίοούαα ῬὨΙοἷαὶ, Βγοητίηῖ!, Ατγομγίω, ἔτδρ- 
Ἰηεηἴα οτῖςα ἀϊαἰθέϊο ςοπίογὶρία. 

᾿Ἰαμβχίχε Χαλκιδέως,, αἧς Κοίλης Συρίας, περὶ «ἧς κοιγὴς μαϑημαπικῆς 
ἐπισσήμηςν λόχος πρίτοςς 

Η΄ με ὡρόϑεσις αἧς ποιριίσης ἐπισκέψεως σίω κοιγίω. βέχετα “ἡ μαδυμάς 

σὼν δεωρίοαν παραδᾷξαι" αἷς ἔστιν καὶ ὅλῃ Κγ ᾧ αἰνὰ ἔχθ Βίας. οναίαν., ᾧ ὁσίαν 
πρεσβυσοίσίω προυγυμένίω" μα μίαν ἢ,. δύο ἐΐ πώς εἰσιν: ἐρχαὶ,, σαῦπο ἐπισκ εν 

κἰμεϑα" ( ἰεβε ἐπισκεψόμεϑα " ) ἢ κῷὰ χαύτίω σίἰω δι χοσομίαν ἐξ ας ἐςὶν 
οἐρλδμὸς ὡρισμένος ( ἴῃ (οάϊςε ὠεισμένως ) δ ἐν αἀὐυσοῖς γενῶν, πειρασῶ- 

ἀκ ( Ἰοσε ἀπ αεσ δ ευαι ) οἰποσαίζ εσὃοὰ μετ᾽ ἐπισαμονικῆς πινος διαιρέσεως" 

ἡμὴ αὖτε δι) πὸ κοινὸ ἐΐδη οἷ μαδημάπων παγπων ἐπισχεφύμεϑδα, ΚΠ χοιγήν 
φγο ἐπιβολίω., μηδέπω Δα καϑ' ἔχαςον ϑεωρημάπων ἐραπηόμενοι " καϑ᾿ ἕκας 
ρον ὃ ὧδ εἰρημένων παραδείξομεν σὴν ἐσίαν, περὶ ἣν ἕκαςον γένος ἃ ἄδος 

“Ὁ μαϑδημκακαικῶν ἐνυπάβχει" αἷς α ἐσπὶν ἡ πόσων» σιωγτέλεια πρὸὺς σὸ πᾶν » κὶ 
πρὸς ἄληλα σύνσαξις. ὃ παρήσομεν εἰπᾶν, «ας σε αὐτοῖς, ᾧ πόϑεν, καὶ συγ 

γένεια ἐφάνη, ἃ ἀπὸ αἰνων σωδάτοι ἀρχῶν" εἰς «“ίνας πε ἀγώγεφαι πος φρεσ- 
βυτέρας ἑαυσῆς ἐταίας " χω πως ἄν ας εἰυπῶν ἐπισυχεῖν διωηϑοίη " αἱ κε ηχρσι- 
μος ἐσαῖν καὶ πραγματεία, ἃ «ρὸς πόσα ἐγαϑθὸ δδηγε" χαὶ ὅπι καὶ αὐτήν σέ 
εἶσΤΙΥ αἱρεηὶ, χαὶ διοὶ αἷς παραγιγομένας επ᾽ αυσῆς ἐπιστήμας " κὶ ὅαι φΦρὸς 
πᾶάσων φιλοσοφίαν περιάγωα τίω διάνοιαν, , ἃ ὡρὸς σάσαν τίω περὶ ὧδ ὄντων 

ᾧ γοησῶν ἐσιστημίω. 
Τὰ 

πὴ ΑἸΙΙ τὸς 11 δτῖ 78 πὶ «ἀπ Βυ]αίος περὴ τὴς Πνυϑιαγϑρείν αἱρεσέω αὶ Θρετῖο » (ἐ ΠΟΣΩΣ 
ἰαρτε ργίμλας φαΐ άεπὶ περὶ τὰ Πυϑκγορινῖ' βίε » Τεουβάμε ψετον Πυϑαγορείω» ὑπομνη μία 
. 71) λόγος δέντερος, περιέχων τὰς φροτρεπτικεὶς λέγεις ἐἰς φιλοσοφίαν, 4υᾶγῖη8 ἀεπτάμε» 

περὶ «ἧς Νικομάχν ᾿Αρεϑμητικὴς θ᾿ 'σαγωγὰς , ἧτις περιέχει τῆς ἀπλῷς μαϑημκτικῆς 
διδοξχαλικ ς σὰς οἰ χιχὲς λέγες,, λόγος πέταρτοςς 
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Ἰὰ μὴ ὃν ὡρσ Ἀξέ ενΣ ἡμὴ ἔσσω ἀἰῦτω ἐν αὐ πὸ απὸ βιβχίῳ διελϑεῖν. αἶβε 
. 3: « - » ) , “ Ν ξωμεδα ἢ ἀπὸ αὐ ὡρῶτε ἄνωδεν ὠναλάβογαςς. κοινῇ ἢ περὶ δ μαδημώτωΐ 

ἡσντων αξιώματιε ἡμῖν προκείσϑω σκῦσα " ὡς ἔστιν ἀἐσωμασα , ᾧ χαϑ᾽ ἑαυσπὲ 

ὕφεστηκοπι, “πε οἀμεοίστων ἐσιὼῶν 9 ᾧ δ πεοὶ σὰ σώμασι μερισαῶν., μὲ 

σα εἰδῶν σὲ ᾧ λόγων » αἰ μεααξυὺ ηῷ σε ἀμερδὲς χαὶ σὸ μερισπὰ σὠξιν εἰλης 

χότα, καὶ ἢ με ὄντε καϑαρώσερα.. Ο Ὁ ποικικώσερα, σωϑέσει μεὺ χα 

διωρέσει χρώμενα, ἀγεννήσως ὃ Ὁ) αἴδίως σὲ σιωπιϑέμενον ᾧ διωρέμενον ἐπι“ 

σχοσόμενα,, δ ἽΝ )οησῶν ἐσιῶν καπιδεέσηερα ὄναρ, “δ Ὁ ἐν αὐ φύσα πρί-: 

περα. κάλε πε ᾧ «ἀξὰ, ᾧ ἀκριβό προέχονπμ Νὴ ὁραπῶν, ἐπολειπόμενα ἢ 

ΟἿ νοητῶν, συμμετρίᾳ πε ὥσάυτως καὶ ΡΣ μέσῃ χοώμεγα, δύγαμίν σε 

ἔχούσα ᾧπορϑμεύαν αὶ φρβιβάξον ἐπὶ σὸ ἀμέριστκ εἰδὴ, ἅ ΤῈ συγγε! ἡ 
πρὸς αὐυπὶ ὑπάρχοντι » ἢ Δ μεὶ σωμάτων οαἰπαγοντα σὡς σωυήϑας πρὸς ἀυ- 

σὸὶ γινομένας, περλάγονσιι ἢ ἐπὶ σὰς δείας σίας, ὥατερ Φιούί αἰνὸς κλίμοικος 
εἐἰναγόσης ἐπὶ σὲ ὅσος. δὰ δὴ ϑεωορεν δκ αφ᾽ ἑγὺς μόνα γέγες Δὴὲ ὄνχων καα 

ϑήχοσαν εἰς ακῦσα δάνπέραν τῆς ἀσωμάτων ἐσίας δῖοιν, αλ᾽ ἐπὸ᾿ πάντων 

ὅσα ποχὲ ἐστιν ἐν σῷ ὄνχως ὕναι ᾧ πῷ νῷ γένη " κάτεασι γὰρ οεἷπθ παντων' 

ἡϑτων εἰς «ἰς μεταξυ ῥύσεις δ'ῇ΄βῳ,, μαϑημάπτων ἡ μεσότης σε ΥΓδ οἰπίων. ᾧ “δ 

εἰπόπελυμέγων π᾿ αὐτῶν " σιωάπαα σε “πὸ γινόμενα πρὸς πὶ ὄνα. , (ᾧξ κοιγως: 

γίαν οἱυπσῶν πρὸς ἄληλα απεργώζεται,, ποσοίυσης δὴ ὃν ὅσης δῥβε μαθημάτων 
δϑεωρίας, ᾧ ἕσως ἐπὶ πάνακ Φβετεινόσης, " μαϑδυμααικιὶ ἐπιςήμη γνῶσίς ἐστὶ 

μέσην» πλεονάζεσα αὖ νὃ γ φ' σιωϑέσει διμνοηαική αἰς ὅσα, πολλοὶ ἐν αὐυπσῷ συλ- 

λαμβάνοσα, διεξόδοις αἰσὶ χρωμένη μᾶλλον ᾧ ἀνελίξεσιν) ἐΐδεσί σε ᾧ λόγοις 
μέσοις ,), ἃ ἰ πανγαρ πεπερασμένοις γ) ολὲ περὶ τὸ ἄπερον, ἀφορλζεσι πὸ πέ- 
ρας, σαφήνειών σε ἐΐ σοῖς μιὶ πάνυ γνωρίμοις Ζαρέχομένη « 

Τοιαύαης δὴ ὃν ἔσης πἧῆς ἐδισπσήμης γ ληπαέον αυτίω σωμάχων αφισταμέ- 

73...) ᾧὶ γενέσεως, φανημσιῶνγ σε ᾧ αἰσθήσεων χκαϑειρούονσες,, σιωεϑιζομένας σὲ 

“οἷς χαϑ᾽ αυσὸὶ ἐσωμόσοις, ᾧὶ αὖ μελέτν Δ λύγων σωεχὰ ( ἴῃ (Ποα. συ- 
γεχῇῆ ) χρωμένες. σὸν ἢ ὅρον αὐτοῖς ἐπιαϑέναι ἄξιον, ἀπὸ σῆς δἥ ὄντων 
ἐπιστήμης ἢ πῆς καϑαρᾶς γοήσεως ὝΨῇἢ σε καϑαρῶν χΧόγωγ, ᾧ δΥῇε αὔλων εἰ- 
δῶν, ᾧ 4ῆ: πεπερασμένης δ νοησὼῶν αἰληϑεία:" ἀπὸ γορ πότων ἄν ΄ἰς σὺ σέ- 
λεον ᾧ εἰλικρινὲς προσλάβοι πῆς ἐν ἀυτοῖς εἰδήσεως " Φτείνει Ὁ ἐπὶ πάναιε 

ὅσα μέσα ( πιᾶϊα ἴῃ (Ἰοά. μεσσέ) ἐσσι γέγη σε ᾧ ἐΐδη Οδῥίβα͵ ὄντων, ὅσα «τ 
ἐν ἐριδμοῖς ὡρισμένοις περιείληπται, ᾧ ὅσα πρόεισιν ὡρισμένως, κακοί αἰνας 

ἰδηπικοὶς φζιφορας. ᾧ πὸ μοὺ ἐπὶ πὶ Ὡρόσω προχωρεῖ, εἰς ὕψος αε ἄγασι" σαὶ 
ἢ, σοῖς ὑποδεεσσέροις ἢ κατωπέρω πελάζει" πὶ δ᾽ ἐν μέσῳ παὐτων ὄναμ συ- 
γάχτσε πὰ ἄχρα. γένη ἢ αἰυσῶν ᾧ ἐΐδὴ ὙΠῚ πάνσιε σαῦπαε διορισσέον. ᾧ ἔασι σοὶ 
μω εἷς χκαϑ' ἀφ» αὐ ἢ ὥς πρὸς ἕπερα διαιρεσέον.. ᾧ ἈΠ σὰς αὖ ποσὲ φῴφο- 
ρῶς, ὑποληπτέον οἰυπῶν πἰὰ διάκρισιν 2. χαὶ ΧΩῚ σας ΟἿ λόγων ΟἿ μέσων χα 
εἰδῶν δχειρέσεις. κ᾿ πὰ μεὴ, πρόσερα οἰυπῶν, «πὶ ἢ, ὕσσερα ὑπάθεῦξον , ὅπως ἄγ 
αἱ φύσεις ἔχωσι πὸ πρὸς ἐλήλα! πεσαγμένον. δύναται δέ τις κ᾿ ἈΠῚ σὰς δαυκα 
με τῆς ψυχῆς») πὶς γνωρισπικας) ὅσαι μέσοι εἰσὶ χκ» φι(ανοηπσιχαὶ. συλογί-- 
ζισδαι ἀυσῶν τίω ἑπερότηπα" ὥαμερ ᾧ ᾿Αρχύσα: φαίνεται ποιῶν ἐν 4) “ὶ γνῶ 
οἰτικῆς γραμμῆς τομῇ. 

ἸΤοιάντη τις ἐσαὶν . ὡς ἐγ τύποις ὑπογράψ αι, ἡ πρώτῃ περίλημψις “δ κοι- 
γὴ}9 



πὸ ΤΑΔῚ ΤΗ ΒΕῚ ΒΡ ΤᾺ: 
γῆς περὶ μαϑημάχωγ ϑεωρίας" αἱ Ὁ ἐνπεῦϑεν ἀναλαβόνσες . πειραϑῶμεν καϑ' 
ἕκαςον ἐπελϑεῖν «“ὲ ἤδη προειρημένα προβλήματα. κοινῶς δὴ περὶ ποίντων ἥ 

μαϑημάσων ἰφορισώμεϑα ίγες πῆς μαϑηματικῆς ἐσίας εἰσὶν ἀρχαί. ἐπειδὴ 
γὰρ πᾶσα ἐπισαήμη παραγίνεται δ Δ ὀικείων ἀρχῶν, μὴ ζ μαϑημασικῆς 
ἐσίας ἐρίσση ἂν γένοισο ἡ ἐνπεῦϑεν ὁρμωμένη ἐΐδησις. ὅσι μωὴ ὧν σὺ πε’ 
περασμένον 7) κὶ ἄπειρον, ἐρχώ εἰσι πάντων μαϑημάτων 5, κ᾽ πάσης μαϑημα- 
«ικῆς ἐσίας, παναὶ ϑμλον εἰς δοκεῖ ποῖς Πυϑαγορείοις" ἀλλὰ «των ἑκάκερον , 
εἶχ ἕνα ἌΨ.)0Υ ᾽ δδ᾽᾽ ἐπὶ πάσης ἐσίαε, σὸν οεἰυπόν " ελ᾽ ἐπὶ μὴ  γοησῶν εἶς 

δῶν» κὶ Ἷ εὕλχων Ἀόρρὴς ἄλω εἰσὶν αἱ ποιαῦσοι ἀρχαὶ; γοηταὶ ΄ξ πάγχη , 

κ) ἀῦλοι, κ᾽ καϑ᾽ ἑαυτὰς ὅσωι ὠμέριστοι" ἐπὶ ὃ δἷε μαϑυμάτων » πλήϑες», καὶ 

μεγέϑες,, διωρέσεως πε καἰ ᾧφσαίσεως, ἔσονται αἐιασίαι " μεριστῆς πε φύσεως 
μεϑέξεσι,, κὶ οἰκεῖα γένη λήψονσαι ( ἴῃ Οὐ, χήψονσα ) πὸ προσήκονσε 
Τοῖς ὅλοις μαϑήμασι " σιωϑέσεως αε μεσπαλήοντοι.,, πὶ κρλϑήσοντωι φχγοήσει 

ἑτέρα ὅση περὶ τίὼω κρίγασαν δύναμιν, «ὡς ἑπλᾶς γ κ' ἀμερίσταἌἪ, κὶ γοεροὶς 

ὡ σίας " κίγησιν Ὦ παῖς οἰρχοὶς σμύσωις δα μαδϑημάσων ἔνιοι μωὴ ἴσως δωσο- 

σιν ὕσοι ἐν σῇ «φυχῇ, καὶ πῶς ἡ «ψυχῆς» καὶ ζωας δωάμεσι, σὸς οἰρχεὶς σχαύπχας 
ὑποαίϑενσαι. βέλτιον ἢ σιίὼ μεὶ ψυχὴν ἐν ἑπσπέρῳ γένεα σῆς ὁσίας τιδένοι 5 

“πκὶς ὃ μαϑημαφικεὶς αἰρχεὶς ». ἃ σὴν μα ϑηματικὴν ἐσίαν γ), ἀκινήτως ὑπολαμ- 
βενειν " ἔστηκέ πε γοὸρ αὐυπῶν ἀεὶ πὸ ἐΐδη., κὐ ὡσαύτως ευπὸὲ ϑεωρῦμεν., χρὶ 
Ἅ7) πρὸ ἐυπέ.- μέσαι δή τινες ὃν εἰσὶν αὗσοωι αἱ ἀρχαὶ σῷ ἀπείρε., κὶ “ὃ πέρα- 
Ος 9. κρχαύσης αἰεὶ αὖ αῷ πέρατος ἰδέας αὖ εἰπείρα ἜΟ περιοριζύσης εὐχῆς ἐν 

ἐαυσπὸ " διὸ κὶ πρόεισι μιὴ ἐπὶ αὐ ἄπειρον ἀεὶ, ὁρίζεται Ὁ ὑπὸ αἢ περώνογ- 

τοί. δ μεὺ ἐν ἐν πὸ γῷ ὑπαρχόντων φχωφέρόσιν ἀἰδε εἰρχαὶ τὰ διαιρέσεως ν 
κ᾽ πλήϑες γ καὶ μεγέϑες . κ' σωϑέσεως ἐνδιδόνω σὴν αἰαίαν ἐφ᾽ ἑαυπῶν " ἣ 

ἢ τῆς φύσεως, καὶ Δ ἃ υχῆς λόγων χωρίζονται, σῇ σε ἀκίνητοι ἄγοι, κυ 
διόα δῥΥ᾽ μεσχξὺ σεσαγμένων μέσων ἐσωμάτων καϑ' ἑαυκες ὑπόρχυδὲ κεχῶὼ- 

οισμένω τῆς ὕλης " αἱ ἢ κὶ τῆς ὕλης ἐφάπτονται ὅω μὲν ὃν δια φέρεσι δἥῥ 
ἀἄλων αἰσίων . ἐκ αὐσων ἄν τις πεισϑείη.. σίὼω ὃ κοιγόσησα εἰυπῶν τὴν ἐπὶ 

πάνπε φχτείνεσαν , ἀπο σε τῆς μεσότητος τῆς επλῶς ὅτω νουμένης ») ὑπολή- 
πσέον, αὶ πὸ ἃ ὑποδεεστσέρας φύσεως δἷδ ἀμερίστων κὶ' γοησῶν εἰδῶν, πρεσ- 

βυτέρας ὃ δ περὶ πὸ σωμαια μερισαῶν . κὶ εἰ λῦγας δε σις λαμβάνοι, Ἀ6Ὶ 
φιύσην σίω κοιγοχησοε οαἰυπῶν ἐν χοῖς λόγοις ϑεωρηπέον. κ᾽ τὴν αορισαίων ὃ 
ωσαύχως κοινῶς ἐπὶ παά»αὰ φβτείνυσαν ὑποδεσέον. ἐΐ σὲ τιν ὑποδοχαὶ νοδν- 

τῷ δ μαϑημκχτικῶν εἰδῶν, χοινὰς σαύτας ἐπολιπεὶν ἄξιον πάσης πῆς ἐν 

σοῖς μαδήμασι ϑεωρομέγης πολυειδὲς συστάσεως. ὅσω γὰρ ἄν τις τὴν κοιϑό- 

Ἴηπδ οἷυτῶν κατανοίσειε,, δυσλήπασον μὲν ὅσαρ γοῆσαι, ὥσπε ἀντὴν ἐνὶ λο- 

γισμῷ περιλαβᾶν, δ πὸ ἐν πολοὶς κ᾽ Φαφέρεσιν ἐγυπάρχειν,, μόλις δ᾽ 
ὅσως ἐπιγοηϑῆνωι διωαμένηνγ " πχοσαῦσε μὲν ὃν κ' περὶ δῇ κοιγῶν ἡμῖν» 
διωρίσϑο.- 

Εῤῤ ὃ δε χ᾽ σὡς δίας ἀρ χοὶε καϑ᾽ ἕκαστον ΟΔἷ μαϑημάτσων ἐφορίσασϑαι ) 

αἶγες σέ εἰσι, κὶ ὅποι » κ᾽ αἰνα ἔχῦσαι τὼ καθ᾿ αὐτὸς ἐδιόηρα,, “ τί 

πρὴς ἀλήχας φχμφορὼν, κ᾽ τίβὰ πρὸς ἑπάσας «ἐς ἀἄλας ἀρχὰς πάντων “δ ὃν- 
τῶν, κιαρὸς ἐςιν ἤδη κἱ περὶ «ὅτων διελθεῖν" πάνχων δὴ ἄφθιτον, ἐπεὶ σαξις 
αἰ, ἐτὶν “ἐν αὐτοῖς, κ' πὸ μὲν ὡς πρότερα προἠγᾶται , ὁ «“ «ίξει μῦνον.» «Ἀ- 

λὰὸ 



τ ΕΒ... τοι 
λοὸὺ χὰ αὐ φύσει " σωυανωρεῖ μῶ γὰρ . δ σωα͵ανωρᾶται δὲ, κ᾿ συμεπιφέρε! 

νὰ . ὃ σιωεπιφέρεται δὲ ; «ἃ Ὁ ἐν εἰμφοσέροις σόσοις ὠπολάπετωι πρεσβείᾳ 

κ) ἀπλύτηπι " αὐόσων Ὁ ἕνεκα καὶ ἡμῖν εἰμεοΝ Τῇ ἈΠῚ φύσιν ἐντῶν σξει συ- 

νακολυϑῆσω. κ) πρῶπσο»ν μὲν εἰπῶν περὶ Δ πρώτων. ἐπειδ᾽ ὅτως περὶ ἧὗἧῥ 

ἄλλων. Δ ἢ ὠριϑμῶν δὴ μαϑηματικῶν δύο αὶς πρωαίσσας κὶ ἀνωπάτω ὑπὸ- 

ϑεέσέον ἐρχουίς" αὐ ἐν, ὅπερ δι ἐδ ὅπω δᾶ καλεῖν, δ αὐ «πλᾶν ἄνω 5 κῇ 
Φρ τ ̓ οἰρχ ἰὼ μὴ ὑπερχ εἰν 0] ψας σίὼ ὃ ἐρχίω μηδέπω εἶναι τοϊχυσύαι, 

οἷα ἐκᾶνα ὧν ἐστιν ἡ ἐρχὴ 5 ἤ) ἀλίω πάλιν εἰρχ ἰὼ σῷ πλήϑες, ἣν κὴ διαί: 

ρέσιν οἷόν χ᾽ ἄγαι καϑ᾽ ἀὐυπὸ παρέχεσθαι... κ᾿ διὸ αὗπο ὑγρᾷ πανὶ πανπίπασι 
κ᾽ ἐυπλαδεῖ ὕλῃ προτηκόνσως εἰς δύναμιν παραδεικνύνσες , αποφαίνοιμεν ἂν 
ὁμοίαν εἶναι, ἐξ ὧν ἐποσελείσδϑω πὸ πε ἐγος κ' πῆς αὖ πλήϑος εἐρχῆς πὸ πρῶ- 
σὸν γένος ὠριϑμῶν ἐξ ἀμφοπέρων σόέχων μεπί σιγος πιϑανῆς οἰγαΐγκης 

σιωφιδεμέγων. ὦ χρὴ καϑ'᾿ ἔκασσον ἐπεξιόνσα δὴ δ ἐρεϑ μῶν, διαίρεσιν μοὶ ἅπα- 

σαν λέγαν ἁσπαναι εἰριϑμῷ » κ᾿ μέγεδος, ὡς χαϑόλε ἀρῆαρωι πἰυτίω πίω φύσιν 

αρέχεσδθαι. πὸ ἢ ποῖον ἄνω ἕκαστον εἰὐυπῶν, ἔσι Ὁ ὠρισμένογ κ' ἕν) τὰ 
ΓΝ καὶ ἄτμηχον ἀρχίω ἐπισφραγιζομένίω ἐποτυπὲν. κακὸν ὃ, ἢ 

αἰσχρὸν πὸ ποιῦπον 7) καὶ Ὡροσῆκον ἴσως ἐσαὶ «πϑέναι, ᾧ συμβώνει “μεγέϑυς 
7Ὲ καὶ δἸαιρέσξως . ἔπ ἢ αύξης καθ᾿ ἑαυσπὸ αἰπίῳ εἶναι " ὅπε γ ἐν σοῖς ἄλοις σ 

Τοιᾶσο γένος εἰς κακίω μοῖραν ἐιώϑαμεν πἰϑέγαι. ἔσαιν ὅσε ὃ αὦ μεγαλοωρεπῦς ἢ 
ἐλδυϑερία “Π! ποιόαηχος συμπλεχοίκενε φινὸς, αὸ μέγα ἀίΐπον λέγομεν, ᾧ ἴσως 

ἀληϑεύονσες " ὥσασε πολὲ δέον ἂν ἐΐη κακὸν «ροσαγορεύεσδοι εἷυασό “ εἰ γὲρ 

δὴ) κ᾽ «ἰὼ σἢ ἑνός αἰς φύσιν ἐπαινῶν συγχανοι, δι᾿ οἰυπάρκεαν σὲ) ᾧ αὐ κα- 
λῶν πων Ἐν σοῖς ορμδμοῖς ἀΐαον εἶν, πᾶς δκ ἄλογον ὧν ἐΐη λέ- 
γειν σα κακὸν, ἢ αὖ αἰσχρὸν δεχαικὸν ΠῚ φύσιν αὖ ποιέτε ὡὩράγματοις εἰ- 

να} ὃ γὰρ ἂν ἔπ πάγχῃ συμβαΐνοι « εχτὲν εἶναι αὐ κακὸν ᾧ απὸ δια ΡοᾺ : 

ἐἰπερ σὸ δεκαικον τιγος ἑσπέρα ἐπωνεπδ ᾧ αἰὐυσὸ δεὶ ἐπαινετὸν Ὡροσαγορεύειν. 

εὐ) με ὅτως ἱἱμὶν γοείσϑω ὠρχή . «ὁ ὃ ἕν ὅτε καλὸν, ὅτε ἀγαθὸν 7) ἀξιον 

καλεῖν γ διοὸ αὐ ᾧ αῷ καλὲ ᾧ «ἢ ἀγαθὲ ὑπεράνω εἶναι " Ὡροϊ ὅσης δ πορῥωσέγω 
ἀπὸ ΔΝ εὐ ἀρχῇ » πῆς φύσεως, «Ὡρῶχον με ασὃ χυλὸν ἐφοίνη " δέυπερον ὃ, 

ᾧ μακρύπεραν ἐπόσαασιν ἐχόντων Δ δ ςοιχείων, πάγαῦοόν. ἡ τοίγαυ πρῶαν 

ὑποδοχὴ σε ᾧ μέγεϑος, ἢ ὅ,αι δήποαε δᾶ προσαγορεύειν οἰυσίω., σὸ “δ ἐφ,8- 
μῶν εἶδος ἀπετύπωσε, πλήϑη μοὶ ἀόριστον εἰκότως. ἐΐδει δὲ πως ὡρισμέ- 

νίω., ἐκ αἧἣς αῷ ἑνὸς παραλαβᾶσα μοίρας. εἰ μὲν ὅν μίαν ἄπειρον ἅπασιν 

ὑποϑήσεταί αἷς ὕλίω σε κὶ ἀποδοχίὼω, ( ἰερε ὑποδοχίω } ἄλογον, εἰς αὃ εἰκὸς, 
συμβήσετω αὐ “ἧς ἑνὸς ἰδέας ἐγγιγνομένης ἐν οἰυπὴ. ἐΐπερ ὁμοία διὰ σπαναδς 

μω αὶ πὶ εἐυσὸὶ κ᾽ γένη πάλιν ἀἐποσελείῖσδι 5" ὥσσε πάνπας αριϑμὲς πὸὶ γένη 
παντελῶς συμβήσεται εἶναι " Φιφορὰν 5 ἐχ ἕξομεν ορμόσπεσαν προσάς αἱ. 
ὄχ αἱ δ ποῖὲ ἐνδπδάδε μωὴ ἐρμδμωῶν ἐγεννγήδη φύσις, ΑΔὩἙΔΙἝ ἢ αῇτο, γραμμῶν, 

ᾧ ἐπιπέδων. ᾧ σχημάτων, ᾧ ἐκ ἀεὶ πὸ αὐυσὸ γένος, ἀπό γε οἷ ὁμοίων. ἢ 
ὙΠ σὸν ἀυτὸν τρόπον αλήλοις συμπλεχομένων͵, στοιχεων ; εἰ δέ ας μίαν 
με ὑποδήσετοαι πίω ἅπαναος αλίϑεος σα ᾧ μεγέϑες αἰαίαν «ρωπίω, φιχαφοροὶς ὃ 

“χολδας εὐ οἱἰυτὴ παρεχομέγίω., διόπερ ἄλα ᾧ ἄλλα 76} ἈΠῚ πᾶσαν πίω φύσιν 

εἰπηπίχτειν πεφυκέναι, καώπερ πῷῶ ἑνὸς ὁμοίς ἐγγιγομένε διὸ παναὴς, ἐδὲ μίὼ 
ἐδὲ αὐτὸ διὸ σίω παχυσησοε πῆς ὕλης γ, ἀκριβὰ σίω ἑαυπὲ φύσιν ἐμφαίνοντος 

οἰεἰ 5 



122 ΤΑ Ὑ ΒΙΥΡΕΑς 
δἐεὶ 5 καϑαά περ ἐν σιν εἰκαίοις ἕύλοις σχῆμα Σ΄ πρχὺ πζὶ μεὶ ἂν ἐκ οἰλόγως ἂν 
ἴσως συμβωνοι εὐυ πῇ " σὸ Ὁ «Ὡρῶχον ἀν, υὰ εἰς χοσάυτπας Φέοορας διάιρέ- 
σας ἔχειν δυσχεραίνοι ἂν αἰς «ροσηχύνσως ἴσως " ἄλως 4ε κ᾿ εἰ ποαναάπασιν 
ἐΐη διήκων, ΠῚ σρῦσο πεὶ παραδ εἰγματα " σὺ γὰρ ὁπλέσαμκφον παναειχὃ ςοι- 
χϑον ἐῆθὰ λοιπὸν ἦν «γὰ ἕτερα μεγέϑες αἰαίαν ὑποδεμένας, αἷς ὦ ἐριϑμοῖς 
μονάδας ΧΙ σὲ εὐ, ὅπως σαγμίω εὖ γραμμώς «ιϑένγαι͵, ϑέσιν ἢ ᾧ διάσπα- 
σιν «ὅπων . περί τε γραμμος ἃ χωρία, ᾧὶ στερεὰ ὡρῶφτοῦ, ὙΠῚ πο αἰυσὸὶ ἢ ἃ 
σόπον εἐνακῦϑδα φανῆναι παρὰ σίω αἷς ὑποδοχῆς ροραν . ἀδιόν ᾳ παραδιδο- 
να “ὸ αἰπσ᾿ οἰυτῶς γένει" ἔαι ὃ ῷ σὺ σωεχες ᾧ αὐ σνμμεμολθα μενον μᾶλον ΟΥ̓ 
ἐριϑμῶν ᾧ ταχύτερον ἐκ σευ ῃς οἷν αις ἐσ μενος ῷ λέγων ΝΜ ἴσως ἐ φῴμαρ 

σεένοι " ᾧ μέχρι με δὴ πότων γένος ἀνέστη αποχεσελεσμένον δεύσερον " εἰς 
σου τὸ γοὶρ αἰϑημι γραμμάς σε ᾧ σαερεὼὺ, «αὐ πλάτη χώθίων . τρώσῃ μὼ ὅν 

᾿; ἡ Ν᾽ ἀριϑμῶν ἐσαν ὕλη, δώτέρα Ὑ., ἡ δὴ! γραμμῶν πε κὶ δ'ῥ ἐπιπέδων κ' 
σπέρεῶν σχημοίτων», καὶ Νἧὺ λων ἢ ὡσαάυτως μαϑημάτων, ὅσα ὧν ὃ, ὁποῖα 
ἂν ἐύρψ ὅ λόγος͵, ας οικείας ὑψόθοχος Ὡρόποϑεσέον. κὶ σῦτο μεὺ ὃν ὅτως 
ἡμῖν ἐχέτω " σὰ ἢ στοιχεῖα ἐξ ὧν δι αοιϑμοὶ . δδέπω ὑπάρχε ὅπε καλοὶ, 
σε ἀγαϑά " ἐκ ἢ αἧς σιωωϑέσεως χὰ ἐνὸς " ἧς σὸ πληῶὺς αἰπίας ἵλης, ὑφί- 
σηατωι με ὁ οἰριϑμὸς, «αρωχοις ἢ εὐ πόσοις αὐ ὃν φαίνεσιαι » χῇ κάλος ἐφε- 
ἕης ἐκ δ ὌΑΜΟΣ ἐγ δὰ γραμμῶν πῆς γεωμεσθικὴς ἐσίας φανείσης, , εὐ ἢ 
ὡσαύσως αὸ ὃν "ἢ αὐ καλὸν, εὐ οἷς ὅτε ἐδοὺ, ἀπε αἰσχεόν ἐςιν, ὅσε χακόν, 
ἐπεσχέσω Ὁ ωὐ σοῖς πσεαίρτοις Ὁ, πέμπτοις σοῖς σωφϑεμένοις ἀπὸ Δ δ ςοι- 
ΧΉΩν, Δ πελάπαίων κακίαν γενέσδαι, ἐ Φροηγύμένως" ἐκ ἢ τὸ ἐκπίπτειν, 

κ) μὴ καπμκ ραν αἰνὰ τὸ "1 φύσιν, ἐκ διὶ πότων φανερόν ἐςὶ κ' «'να ἔχδ- 
σι τίω φᾧφορον αἱ Μμαϑημααικαὶ αἰ χαὶ φὩρὸς σὰς ἄλας. ἣ ἢ χελόυπαίων 

ΛΟ: χσι 9 διόᾳ σωμακσικῶν πῶς ἐκείνων ἐσῶν : αὗπτω εἰσιν ἀσωματοι" δἶἧἕ ὃ 
πεν ὃ ζωω “εωραμέγων., διόᾳ "ΠῚ κίνησιν ἐκείνων χαρακχηρμζομένων 5), εἰυσ αἰ 

εἰσιν αἰ κίνηχοι" δ Ὁ γοησῶν . δισα οἰμερύςων ἐκείνων «ρουπαρχσων Η αὗτω 

σιωδέσεως κ᾽ διαιρέσεως εἰρχί παρέχονται - 
Οὕτως ἡμῖν ὁ κοινὸς λόγος περὶ δ μαϑημακσικῶν οἰνχῶν . κ), ὃ ἴδιος πε- 

οὐ ἑκάςων ἐχέτω διορισμόν . πῆ ὃ φαφέρα δ ὥλων ἀρχῶν . ὅσωσὶ ὅδεκε- 
κρίστω " “ί γε μίὼ ὑποκείμενα «ἢ μαϑημασικὴ ϑεωρία.,, «εἰ κοινὴ ἐπὶ πᾶσαν 
χω είγον πα αἰω Ε τσ ϑιμίω τσ »Εχκενο ἐσσιν ὅσα κοινά ἐστι ϑεωρήμακσα . 

δωάμενα μεν ἐπὶ ἰριϑμῶν » δωάσμενα ὃ χῳ ἐπὶ μεγεδῶν ἐφαρμόζεν., ἔτι 

Ὁ καὶ αρμογιῶν χαὶ ἐστρογθμίαι ΠΡ ΤΤΗΣ πάντων ζὰηὶ ἀλων. ἔσαι Ὦ φχοιαὺ αὶ μὰ 

εἰχκλδχεῶρ χ᾿ πα περὶ πος κοινοῖς σωϑέσεις 3 καὶ διαιρέσεις ν καὼ ὅσα πέρὰ το 

ἤσον κὶ ἄνισον ϑεωρᾶται ; σὸ ὁπωσᾶν ἔχοχο ἢ πὸ ὑποιονῶν, κ᾽ ὅσα αὃ πολα- 
«λάσιον. ἢ ὦ μερλστὸν ἐπισκοπεᾶπομ ἢ ἢ ΕΠ ρεχθν χῇ ΕΘ πολ ἢ σὺ διω. 

Θισμυῦον . ἢ ἐνδιόθισσον ΠῚ χοιγίω ἐσιβολίω , ἢ «ὃ καϑ' αὐπὸ. κ᾽ σ᾽ φὩρός 
σι) ὅ ἡ ορὸς ὃν οπλῶς" μηδεὶ φροσλαμβάνοισο “ὃ ποιόγδε γέγος “8 ποσᾶ, 
ποσὸν πίω τάξιν, κὶ αἰ καλὸν αὐ ἐν ποῖς μαϑηματικοῖς ἐΐδεσιν ἢ ἐςιν ἐπι- 
στημογικο δεωρεῖ " μηδον τροσδυλθίςου αῇ τοιόνδε καλος" ἤδη ηδ αὐ ποιᾶχον 
δ δ ὦ μέροι ἐπιτημῶν ἐφάπτεχαι" κὶ ὅσον ἢ αἰνεῦ τὸ ἐραρὸν κ' βεβαιὸν «ἥἣς 
θπισηήμης αὖ μαϑημασικὴ; σκοπε μι σε μετα βαλλόμενον ἄλλοσε ἄλως 9 ἐὐϑᾶν 
ἀξισηώμενον πῇς ὀικοίας ἐσίας ) Μύτε γιὰ με ὅπτω:,) ἄνϑις ὃ Ὁ ἑσέρως γούμενον 

ι 

Ἁ0Ὰ 
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ὌΠΑ ΕΓ 1851Ας 1:01 
Ἀαδ αὖτο πὶ κοινὸ ὑποκείμενα “ἢ μαϑημασικῇ ἐπισαήμῃ αῷὦ λογισμῷ περι: 
λαμβάνει" ὁ μέν τοι δεῖ σριῦσοε ἀπολιπεῖν, ὡς ἐπιγιγνομενα πὸ κοινοὶ, οἰλλ' 

εἰς προυπάρχοναι πὸ καὶ ἕκασαι . ἐδ᾽ ὡς οὐ σποῖς ἈΠ μέργε, κ᾿ μετ᾽ οἱυφὴβ 
ὄχονας σἰὼ ἐσίαν. ἀλ᾽ ὡς πρεσβυπέραν ἐυσπὸ κ) ἐρχικωσέρων προειληφόσο, κ᾽ 

μίὼω διήκοσαν δι᾿ αὐτῶν, ἐλοὲ προπεαανμέγίν πρὸ δΊμ ἰδίων ἑκάςη ἐπιστήμη 
μαϑημαάτων" διόπερ δὺ ᾧ καὶ γνῶσις εἰυσπὸν κοινή ἐφὶ » κ᾽ προηγαμένη,, πσέλειον 
σέρα τε δία καϑ᾿ ἕκασσπε,, σύνοψ ἐν τε κοινίω. ποιεμένη πάντων " ἐφ᾽ ἐγός τε 
χοὰ εἰς ἐδ σὰ δεωρήματε πάνσχ σοὶ μαϑηματικο σιωωσίταισα,, αἰὼ συγγένειαν 
κ) τίω ὁμοιότησε οἰυπῶν πρὸς ἄλληλα ἐπιβλέπεσα,. κὶ σὸ ἀνόμοιον ωὐ ἀυτοῖς 

κ᾿ ἕτερον -παραϑεωρὅσα γ γένη τε ὅσα οἰυπῶν ἐσι πρῶπε χλ ἐΐδη . σιωοίγεσα: 
εἰς σρυησὺ κ, ᾧἀκρίνυσα,, κοιναί τε ὁμολογίμασα,, κ᾽ ὑποδέσεις πρώτας » κῇ 
δρισμὲς, κ᾽ ϑέσεις, κ᾽ διαιρέσεις , ἡ συμαγωγὰς, συωϑέσεις σε κὶ μερισμὸς, 

κ᾽ ὑπερβολὰς, ἢ ἐλείψψ ες, ᾧῷ παραβοχάς.. καϑ᾽ ὁποῖα ἕν γένῃ σῶν μαϑημα.- 

πκῶς ὄντων ϑεωρᾶσα., ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ᾧ 8 διωρλσμένῳς καϑ᾽ ἕκαφτον, σα, 

σε διαυασὸν αὖ 7 αὕτοις. ἃ πὸ ἀδύνατον, ᾧ «ὁ ἐναγκοῖον, ἃ φὸ ἐκ ἐναγ- 
ποῶον., σύ, σε ἀληϑές ἃ .«[εὖδος φφικρίνεσα, σός τε εὐ οἰυποῖς ᾧαφορὸς ὅσαι 
πε ἐισι, ᾧὃ ὁποῖαι, διερονωμένη δι᾿ ἀκριβείας. 

Τοσαῦσα εἱμῖν χαὶ περὶ δ κοινῶς ὑποκαμένων «ἢ μαδυημααικῖι ἐπισαΐμεν 
ὦ περὶ αὖ κοινὸ πτρόπὸ σῆς κατ᾿ ἐυσίω δεωρίας διωρίσϑω ἐν αῷ παρόνγαι. 
γοηπέον. δέ ἐςι ποίνσα πὸ ποιαῦπε μαδίματα. πόδε, εἰς ἐὰν μέν ας αὐτῶν 
τχασποε ορδῶς λαμβάνῃ 5. μέγα ὄφελος γίγετωι σῷ παραλαμβάνογαι καακὶ πρό- 
πον" εἰ ὃ μὴ. ϑεὸν «ὠμενγον δι χαλᾶν. ὁ ὃ πρόπος ὅδε, οἰγαγπη γορ αὐ 
γὲ πτοσᾶτον φράζαν παν ᾧΦ ίγραμμα ἐριῶμὲ «ὖ σύσπημα ,, χ᾽ ἁρμονίας σύκπ 
σαίσιν ἅπασον. πῆ: πε δ ἀσσρων περιφορᾶς, πίω ὠναλογίαν ὥσον μίαν ἐποόνν 

τῶν αχαφανῆγαι δεῖ αἴ.  πσρόπον μαγϑδάγονσι, φανήσεται ὃ ἐοδν ὃ λέγομεν 

ἐρθῴςιας ἐμβλέφων μονθάίν»" θεσωὸς 5 πεφυκὸς πάντων τέσων, ἂς ἀναφανήσετωμ 
Φζὴ νόμε γᾶς, εὖ δ᾽ ἄλως πῶς μετπιχεριᾶχαῤ «ἰς, τύχίῳ δὲ καλᾶν . ὥσπερ 
ᾧ λέγομεν. δ γὸρ ἀνά γε σέτων μήποτέ «ς ἐν πόλεσιν ευδώμων γένηχοι 

φύσις, οἰλλ᾽ τος ὁ σρόπθ'., ἄνα τροφὴ, ταῖτα μαϑιμασιε,, ἐΐ ΄σε χαλεποὶ» 
» εἰ σε ῥάδια,, πόώυπη πορόυπέον. ἐἰμελῆσαι Ὗ ὁ ϑεμιτόν ἐσαιὶ ϑεῶν, κασκφανς 

ψενομένης αὖς πάντων ἀυτῶν ἘΠῚ σρόπον λεγομένης φήμης ἐυτυχῦς. σὸν ἢ 

Ἑύμπωνπει παῦσε ὅτως ἐϊληφοόσα 5, αὖὗτον λέγω πὸν οληϑέσσαπον σοφωσατον" 
σίδ γὲρ πάντων κοιλλίσαην ᾧὶ θειοπάηην φύσιν. ὅσίω ἀνθρώποις θεὸς ἔδωκε κα- 

πδᾶν, ὄποσε ἄνευ “δ γυῦ δὴ εἰρημένων «μὴ κααδῶν,. ἐπεύξυησωί ας ῥασσώνῳ 
παραλαβᾶν. πρὸς πέχσοις “σε τὸ χαϑ'᾽ ἕν ΄σε καὶ καπ᾿ ἐΐδηὴ φ«Ὡροσακπέον ἐν ἐκά- 

στιις τως δ μαϑημάτων εἰδίσεσιν, ἕως ἂν ὠξέυρωμεν σὸν ὅχον κύσμον. ὃν 

ἐσμξε χόγθ', ὁ πάντων ϑειότατος, ὁρασὸν,, ὃν ἐνδώμων «ἀρωχον μελ ἐϑάυ- 
μασεν, ἔπειτα Ὁ,» ἔρωτα ἔσχε αἢ καταμαϑᾶν ὁπόσα ϑνητὴ φύσει διωρνὰποὶ, ἡγά- 
μεν θ' ἄφοσπι ὅτως εἐυπυχέσταπι διαξεν ἠὸν βίον. σελευπήσας σε. εἰς «ὐπὸ 
ἥξεαν προσηήκονπας ἐρετὴ, ᾧ μεμνημεύος οἐληδϑὼς «ὲε ᾧ ὄνχως, μεσακαβὼν 
φρονήσεως ἃ: ὧν μιὰς σὸν ὑπόλοιπον χρόνον, ϑεωρὸς δὴ καλλίσπσων γενόμενος, 
ὅσα κατ᾽ ὄψιν διασθλεῖν. δᾶ ἢ ᾧ «ὁἁἀ χυδίω μαϑήμαπι οὐ σὴ πωδείχ γενό- 
μενα σωμοΐγειν εἰς σιαώο.} ιν ὀικείοπυπός σε ἀλλήλων Δ μαϑημάτων γ, ᾧ πῆς σὺ 
ὄντος φύσεως" μόνη γὰρ καὶ ποιάνη μάϑησις βέβαιος, ἐν οἷς ὧν γένησαί. δὰ 

ἢ 
Τοῦ. 1], ΒΡ δὲ 
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δὲ ᾧ ὁμμάσων,, ᾧ σῆς ὥλης αἰσθήσεως διωασὲς γίγνεσθαι μεϑιεμέγαξ, ,, ἐπ᾿ 

τυηὸ σὺ ὃν μετ᾽ ἐληδείας ᾿ϊέναι" δὰ ὃ ᾧ μονίμες ᾿ἱένω ὦὐ ποῖς μαδϑήμασι, 
ᾧ ὅξας, ᾧ απὸ ὥλι ἔχοντας ὅσα “ἢ φύσει “ὦ ἀρίσαι «ροσήκει" ὡς ἐὰν μευ οἷρ- 
φᾳιμελεῖς πε καὶ οἰρπίφρονας ἐπὶ «οσαύτίω μαϑησιν ᾧ ποσαυσίω. ἄσκησιν κομές- 

σαντας παιδένομεον., ἥ αε δίκη ἡμῖν μέμψεται εἰσὶ, σίώ πε πόλιν ᾧ ποὼ 
λιτείαν σώσομεν, οἰλοίωες δὲ ἄγονσες ἐπὶ σαῦπε ταναναίκ,, πᾶνπα ὡράξομεν 9 
ᾧ φιλομαϑείας ἔπι πλέάω γέλωσε κατοντλήσομεν., εἰ ἢ δᾶ σὺ ἀληθὲς εἰπεῖν, 
ὅλον ὡς ἔχει ἐν τόέτοις τοῖς μαθήμασιν, ἕκαστον ὄργανόν ἂ υχῆς ἐκκαϑαίς 

ρεταΐί σε, ᾧ οὐαζωπυρεῖπιι γ ἀπολύμενον ᾧ συφλόμενον ὑπὸ ΟἿ᾽ ἄλλων ἐπι- 
συδευμάπσων, Χρεῖτσον ὃν σωδῆνω μυρίων ομμάτων " μόνῳ γὰρ ἀντῷ εἰλη- 
δῶς ὁρᾶται" οἷς μὲν ὄν ταῦσῃ ξωδοκᾷ ἐμηχόάνως, ὧς ἐν δοκεῖ χέγεσϑαι αἱὲ 
σαρογης. ὅσοι δὲ σότε μηδαμῇ ἠσδημένοι,, ἐικόσως ἡγήσονται ἡμὰς χέγοιν 

ἐδέν᾽ ἀλίω γορ ἐπ᾿ αὐτῶν ἐχ ὁρῶσιν αἰξίαν χόγε ὠφέχεαν. πόδ᾽, οἷς ἔοικεν, 
ἐκ ὀστράκε ἄν ἐΐη περιστροφιὶ, ἐλὸὺ ψυχῆς περιαγωγὴ, ἐκ γυκτερινῆς τι" 

γΘ' ἡμέρας εἰς αληθιγὼ σὰ ὄντος ὅσα ἐπαγοδον, ἣν δι φιλομάϑειαν ἐχηϑι- 
νίῷ φήσομεν εἶναι. ἐκὲν δᾶ σκοπᾶσϑο, τί Δ μαϑυμάσων ἔχει ποιαύφίω δα 
γαμιν καὶ αἱ μάϑημα «[υχῆς ὅχκοόν ἐστιν οἷπὸ σὦ γιγνομένε ἐπὶ πὸ ὅν; λέ- 
γὼ τοίνυν ὡς πὶ μὲν εὖ τως αἰσθήσεσιν ἐ παρακαλῆναιε πίω νόησιν εἰς ἐπί- 
σκέψιν, ὡς ἱκανῶς ὑπὸ πῆς αἰσϑήσεως κρινόμενα. σὲ δὲ παντάπασιν ὄζεκε» 
λευόμενα ἐκείνίω ἐπισχκέζασδοι, ὡς τῆς ἐϊισϑήσεως ἐδὲν ὑγιὲς ποιόσης. ᾧὶ αὸὶ 

μὲν ἰὶ παρακαλᾶνσα ὅσα μήτ᾽ ἐκβαίνει εἰς ἐγαναίαν ἀΐσϑησιν ἅμα, «ἃ δ᾽ 
ἐκβωΐνονπε, ὡς παρακαλῦνπα αἰδημί. ἐπειδον ἃ ἀέσϑησις μηδὲν μάλλον πᾶτο 
ἢ πὸ ἐναντίον δηλοῖ, ἐΐπσε ἐγγύθεν φὩροσσίπαδσα, ἐέπε πόρῥωϑδεν " ὦδε δὲ ἃ 
λέγω, σαφέστερον εἰσόμεθα. ὅποι, φαμὲν, τρεῖς ἂν ἐΐων δάχτυλοιγ ὅ, σε σιι- 

κρότατος γ), ᾧ ὁ δένσερος, ᾧ ὁ μέσος" ὡς ἐγγύϑεν σοίγω ἑρωμένως , Χέγονπός 
μὲ, φνοξ. ἀλλά μοι περὶ ευτῶν πόδε σκοπᾶ. δάκτυλος μέν πὲ ἀυτῶν 
φαίνεται ὁμοίως ἑκαστος, ᾧ ταύτῃ γε ἐδὲν διαφέρει. ἐάν ΄αε ἐν. μέσῳ ὁὅρᾶ- 

σας, ἐών τ᾽ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ, ἐΐν σε λευκὸς, ἐαν σε μέλας, ἐάν σε παχὺς, ἐών 
σε λεπεόε᾽ ᾧ πᾶν δ, «π ποιῦδτον. ἐν πᾶσι γορ πότοις ἐκ ἀναγκάζεται Δὲ 

πολλὼν ἡ {ψυχι σἰὼὰ γόησιν ἐπέρεσϑωι πί ποτ᾿ ἐςὶ δέκτυλος 2 ἐδαμὲ γὰρ ἢ 
ὄψις ἐυντὴ ἅμα ἐσήμαινε σὸν δάκτυλον σένανπτίον ἢ δάκσυλον ναι. ἐχᾶν 
ἐικότως αὖ γε τοιᾶτον γοΐσεω: ἐκ ἄν παραχληκπικὸν ἐΐν. αἱ δὲ δὴ σὺ μέγε- 
δὸς εἐυτῶν, ᾧ πίω μικρόφητεγ καὶ ὅψι- ἄρα ἑκαγως ὁρᾷ. ᾧ ἐδὲν αὐτὴ φφέ- 
ρει οὐ μέσω ευσῶν τινα κεῖσθαι, ἢ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ" ἃ ὡσάυτως πάχος, χαὶ 

λεπτοπησ ἃ σκληροόσυσα, καὶ ἐφὴ ἢ ἀν ἄλλω αἰσθήσεις, ἄρα ἐκ εὐδεῶς σὸὶ 
σοιαῦσε δηλώσέοσιγ ; ἢ ὧδε ποιεῖ ἑκάστ ἀυτῶν ; «ὡὩρῶσον ιἱ ἐπὶ σῷ σκληρῷ 
σεπσειγμένη οἰἰσϑησις ἠνόγκασαμι, ῷ ἐπὶ τῷ μαλακῷ σέσακακι γ), ᾧ παραγγέλ- 
λει σῇ ψυχῇ, ἐς ταυτὸν σκληρόν σε ἃ μαλακὸν αἰσϑανομένη. ἐκδν αἶγαγ- 
καΐον «ὐ τοῖς σοιότοις αυτίω «φυχίω αἰπορέιν, αἱ ποῖε σημαίνει αὐτὴ καὶ ἀΐσ- 
θησις σὸ σκληῤβθν γ), ἐΐπερ πὸ εἰυσὸ ᾧ. μαλακὸν λέγε" ἢ κἡ αῷ χέφε, ᾧ καὶ αὶ 
βαρέως, αἰ σὺ κῶῦφον, ᾧ βαρὺ. ἐι σὖ, πε βαρὺ, κὄφον,, ᾧ σὸ κὄῦφον, βαρὺ 

σημαίνει. ἐικότως ὅν εὐ χοῖς ποιόχοις, Ὡρῶτον μὲν πειβάται λογισμόν σε ἢ 

νόησιν ψυχὴ παρακαλᾶσα ἐπισκοπεῖν, ἐΐπε ἐν ἐΐη ), εἰ σε δύο ἐστὶν ἕκαςα 

Δ δ ἐισαγγελλομένων . ἐκὲν ἐὰν δύο φαίνησιι., ἕσπερον ΄σὸ κ᾿ ἕν ἑκάσερον φαί- 
νεται, 
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γετω:, εἰ ἄρα ἕν ἑκάτερον, ἐμφότερα δὲ δύο, πὸ ὃ δύο κεχωρισμένα νοήσας 

εἰ γὰν ἂν χωρισσιέ γε δύο ἐννόει, εἰλλ᾽ ἕν" μέγα μὴν χαὶ καὶ ὄψις, , κί σμι- 

κρὸν ἑώρα, αἷς φαμὲν, εἰλλ᾽ ὁ κεχωρισμένον, οἰλλεὶ συγκεχυμένον τι. ᾧΦξὲὶ 

᾿ σίω τότε σαφήνειαν, μέγα ὧν Ὁ σμικρὸν "ὶ νόησις ἥγαγκοσϑη ἦδᾶν, καὶ 
συγκεχυμένα, ἀλλὰ διωρισμένα, τόναντίον ἢ ἐκέινη. ἐκὲν ἐνχεῦδεν σόϑεν 

“ρῶτον ἐπέρχετω αἰρεσθϑαι ἡμὶν, αἱ ὃν ποτ᾿ ἔσται τὸ μέγα ἄν 7 ᾧ ὦ 

σμικρόν; ἃ ὅτω δὴ σὸ μὲν νοητὸν, τὸ δ᾽ ὁρατὸν ἐκαλέσαμεν. ταύσπε σποίνγιω 

χαὶ ἄραι ἐπεχείραν λέγειν, ες πὶ μὲν παρακληαικὰ τῆς διαγοίας ἐςὴ, σὸὶ δ᾽ 
ὅ, ἃ μὲν εἰς σὴν ἀΐσϑησιν, ἅμα ποῖς ἐναντίοις ἑαυτοῖς ἐμπίπτει » παρα- 

κλησικοὶ ὁριζόμενος, ὅσα ἢ μ᾽, ἐκ ἐγεραικε τῆς νοήσεως, αἱ ἐν ἐριδμός σε, 

κοὐ αὖ ἕν, ᾧ σὰ ἄλλα μαθήμασι, ποπέρων δοχέι ἄνα, ἐκ δέ προαρημένων 
εναλογίζεσδω ῥάδιον. εἰ μὲν γὰρ ἱκαγῶς ἐυτὸ ὁράτω,, ἢ ἄλλῃ τινὶ οαἰσϑήτ 

σε λαμβάνεται αὐ ἕν, ἢ ἄλλο σι δ μαϑημάτων., ἐκ ἂν ὁλκὸν ἐΐη ἐπὶ 

αἰὼ ἐσίαν, ὥσπερ ἐπὶ αὖ δακτύχε ἐχέγομεν, ἐι ἐυτῷ ἅμα ὁρᾶται ἐγαντέω- 
μα, ὥςε μηδὲν μᾶχχον ἕν, ἢ ᾧ σέναντίον φώνεσθω, σπὦ ἐπικρίνοντος διὴ 

δέοι ἂν ἤδη. ἢ ὠναγκαζοιτ᾽ ἂν ἐν ἀυτῷ «υχὰ ἀπορᾶν, ᾧ ζητεῖν κινᾶσα 

ἐν ἑαυτῇ τίω ἔννοιαν, κ) ἀνερωτᾶν αἱ ποτ᾽ ἐςὶν ἐυπὸ σὸ ἕν; κ᾽ ὅσω ἷδόγω- 

γῶν ὧν ἐἴη, κ| μεσαςρεπαικῶν ἐπὶ σίω αὖ ὄντος ϑέαν καὶ περὶ αὃ ἕν μαθησις" 

ἀλλὰ μέντοι σῷπό γε ἔχει ἐχ ὕκισσε κα περὶ εἰυπὸ ὄψις. ἅμα γὰρ ταυτὸν 

ᾧῷ ἕν σε ὁρῶμεν, κ' ᾧ ἄπειρα σὴ πλῆϑος. ἐκδν ἐΐπερ πὸ ἕν, χ᾽ ξύμπας ἐἐριθ- 
μὸς σαυτὸν πέποζϑε πότῳ" ἀλοὸ μίω λογισαικί σε ἢ οἰρλῶμυκικὴ περὶ ἐθιϑ» 
μόν πᾶσα. ταῦσαα ἢ φαίνεται ἀγωγα ὡρὸς ἀλήϑεωαν. ὑπερφυῶς ἄρα ὧν ζησὸ- 
μεν, ὡς ξαικε, μαϑυμάπων ἐΐη ἂν απο. κχαὶ τάλλα ὃ ὡσαύτπος χρήσιμε 
ἄν ἐΐη ὡρὸς ἐπιςιἰμίω φί᾽ «ἧς ἐσίας ἅππεϑαε., γενέσεως Ὁ ἐπολύεσϑοαι ») κ᾿ 
σίω μεὲ νόησιν παρακαλᾶνγ, ἀυτῆς ἢ σῆς «υχῆς ῥᾳεωνία, παρασκόνάζειν αἧς 

μεπασπμοφῆς ἀπο γεγέσεως ἐπ᾿ ἀλήϑειίν σε ᾧ ἐσίαν. δὲ “Ὁ καὶ τὸ γνωρίζειν 

ἔγεχα 5, ἐπιτηδέυνειν πὶ μαδήμαπιε, ὅσου γὼρ σφόδρα ἄνω ποι ἀράγετω ἡ «υχῇ, 
ᾧ περὶ ἐντῶν δ ὄντων ἀναγκάζοι Φρλέγεσθω ἐδαμὴῆ «ποδεχομένες, ἐάν 
“πἰς αὐτοῖς ὁραπὶ, ἢ ἀπαὸὶ σώμαπα Ὡροτεινόμεν Θ' Φχιλέγετω;. περὶ γοὶρ τότων 
χέγοσιν ὧν Φαινοηθῆνοαι μᾶλλον ἐγχωρέι " ἄλλως Ὁ ἐδαμῶς μεσωχαθίσασνω 
διαμαιόν. ἀναγκῶκ ἐν χινδιυυένεα πὸ μαθήμασι . ἐπειδὴ φαίνεται Ὡροσαγαγκά- 

ζεν αὐτῇ πῇ νοήσει χρῆϑωι σἰὼ «υχὴν, ἐπ᾿ ἐντὴν τὴν ἀλήθειαν . ᾧ μὴν ᾧ 

οξυσέρος ποιᾶᾷ ἐὐυπὲς ἑαυτῶν γίχνεσδιαι», κ᾽ ἔσι πολὺν ποόγον παρέχει μανϑά- 

γογαί πε Ὁ μελετῶναι. σκοπῆσδθα ἢ δᾷ ᾧ ἐῤ αὶ αρῇς ἐκᾶνο «τείνει ὡροὸς πὸ 

ποιεῖν χατιδεὶῖν ῥξον σίω αἢ ἀγαδᾷ ἰδέαν. αἱνι δέ φαμεν πώναῃὨ αἰὐυσὸς ὅσα 

ναγκάζει ψυχὴν ἐς ἐκεῖνον ἃ αὖὔπον μεπωσχρέφεσθαι . ἐν ᾧ ἐστι αὐ ἐὐυδαι- 
μονέσπαιτον αῷ ὄνσος, ὃ δεὶ αὐυτίω παναὶ τρόπῳ ἰδεῖν, ἐκὲν ἐν μὲν ἐσίαν 
ἀγαγκάζε ϑεώσασθαι,, «Ὡροσήκει" χκύ' πὰ μὲν γνώσεως ἕνεκα ἐπιτηήδευόμεναι, 
ω: μαϑήμαπε ὕνηγιγ, αιμηπέονγ. ὅσα αὦ ἐπὶ ὄνσος γγώσεως»γ) αλέ σὃ πόπε ,Η 
ὙΠ πὲ ζ απολλύμένν εἰναλαμβάώνετω;. ὁλχὰ ἄρα ψυχῆς ὡρὸς ἐλήϑειαν ἐΐη 

ἄν παῦσις ᾧ αἀπεργασσικὰ φιλοσόφ ε΄ διενοίας «ρος σῇ ἄνω σχεῖν, ἃ γω κάτω 

αὶ δέον ἔχομεν. μόνοις γὰρ εἰυποῖς ἐλήϑεια' ὁράπαιν δὰ αοίνων συνεχῶς 1) ἐν- 
“ὄγως ζυτᾶσϑαι εἰυαὶ, ἵγά ἐκφανὴ γένητα ὅπη. ἔχϑ . «ρὸς γὰρ ποῖς ἄχκοις 

κχᾳᾷ πὴ ἐπίχαρι φαφερόν πως ἔχει, ᾧ ἄνῳ ποιεῖ σὴν «Φυχὴν βλέπειν . σοιαῦπρε 
͵ - ὅε. ἐὰ 
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δὲ ἐστι μαϑήμωτε ἐκεῖνα ὅσα ἂν περὶ σ) ὃ ἢ, ᾧ αὐ ἐόρωτοῦ, ᾧ ὅσα κόγφ' 

ᾧ διμινοίᾳ ληπτοὸ, ὅ..εἰ ὃ ὅ" ἃ παραδείχμασι μὲν χρησσέον, τοῖς φαινομένοις. 
μένσοι ἐπισκοπᾶν αὐυσπὸὶ χρὴ αὐυδῇ, ὡς τίμα) ἀλήϑειαν ἐν. ἐυποῖς χης ομένίω 

σων, ἢ διπλασίων, ἢ, ἄλης τινὸς ξυμμετρίας.. ᾧ γὰρ ἄτοπον. ἐΐ γομίζοι 

αἰ: γίγνεσθαί σε φαῦσιν αἰεὶ ὡσαύτως, καὶ ἐδαμῇ ἐδὲν παρλάταειν 3. σώμααςε 

ἔχοντα καὶ ὁρώμενα, ἢ ζησεῖν παυπὶ πρόπῳ πίω ἀλχλήϑααν ἀντῷν καβέᾶνοπας 

Ύ 

ρα πόνπκ ἢ ἐκένο δεῖ φυλάσσειν, μύποσέ σι εὐσῶνγ οἰπελὲς ἐπιχειρῶσιν, 

ἡμῖν μαυνϑάνειν ὃς ποιμδεύσομεν, ξ ἐκ ὠξῆκον ἐκᾶσιε οεἰ οἵ. πάντα δὲ ἐφίκειν". 

χρήσιμα. γάρ ὅτως ἔσται. πρὸς Τίω. αὖ. καχδ. ἢ. ὠγαδὲ ζήαγσιν, ἄλλως ὃ. μέαα-: 
διωκόμενοι, , ἀχρήσπ. ὄμα δέ γε ξ ἡ ΄ότων πάντων Δ μαϑημώξων μέ- 
δοδος. ἐὰν μοὶ ἐπὲ σὴν ἀλλήλων! κοιγωνέαν εἰφέκησαι. κ᾽ «ξυγγένααν, , ᾧ συλ- 
λογισθδῆ παῦσε ἣ ἐσαν ἀλήκων. ὁιλθᾶς φέρειν ἀυτῶν εἰς “ἃἁ᾽ βουλοαμεϑα. αἰμ 

πραγμαπείαν., γαὶ ἐκ ἐνόνυτο πονεῖίσϑας. ἐν Ὁ μῆϊ, ἀγόγησα᾽ κ᾽ γοὶρ 'λδσις αασὸ 

ΟἿ δ δεσμῶν, ἃ μεπασαροφὴ ἀπὸ δ᾽ σκιῶν, ἐπὶ σὰὸ ἐξδωλὰα ἃ «ὃ φῶς γι ἐκ, 

αὖ καταγεία ᾧ αἰσδησὸς εἰς φὸν ἅλκιον. ἐπάνοδος χαί. α΄ ἀγαδὸν, ζ ἐκεῖν. φρὸς. 

μὶν πὲ ζω πε, κ᾽ πὸ φυπὰ, κὺὸ αὶ ἡλία. φῷς,, ἔπ ἐδυγαμίᾳ βλέπεν γχ, ττὲ: 
οι ἡ ρος αὐ καϑαρὲ ἐΐδη ᾧ γένης. τρὸς ὃ «πὶ ἐν ὅδασι φαναίσμακπ δεῖα » 

ᾧ σκιὸς δ ὄντων, ἃ ἐκ ἐιδωλων σχιάς.γ. δι᾿ ἐχέρε. σοιότο,, ὥσπερ. ἥκιο 

κρίγαν., οαἰποσμιαζομένας. πᾶσα ἄνα ἡ Ὡραγματεία αἶδι, σεχγῶν, ἃς διήλϑο- 

μεν, αἰυτίω ἔχει τίω δύναμιν κ' ἐπανωαχωγίω χὰ βεχτίσαν ἐν «υχῷ «ρὰς 
ασίω ακὸ ἀφρίσαι ἐν τοῖς ὅσι δέαν, ὥσπερ πὸ σὰ σαφεσσοίαθ ἐν σώμα! φὩρὸς αίωλ 

᾿Ωδ φανοηκίαῳ ἐν “πὸ σωματοειδῆ 4 κι αδροόάπυ αὐπῳ.. ποιαύτρ τις ἐςὲν. ἡ οἰρίς ας. 
χρῆσις δὴὲἔ μαϑημάσων,, κ) πὸ κυριώποισον ουτῶν σέχος ποιόγδε ὑπάρχει. 

Ἔπεα δὲ δᾶ ᾧ καθ᾽ ἑκάστων μαδημαπικζδ ἐπσισπήμίω διορίσαι «ὃ ὑποκείμες 
γὴν ἑκάςτῃ οἰκᾶον ἐπιστηπὸν,, φέρε ἐκ Φ(ιρέσεως ἐρχόμενοι, φεκρίγωμεν πὸ 
εἰδὴ δίδ μαϑημάσδων. περὶ ἃ «ραγμαπέυοντας. ὅσω γὰὼῤ ἂν ῥᾷσσω μάϑοιμεν 
πὸ ἐν, ᾧ αὖ πλῆϑϑθ'᾽ σῆς μαϑηματικῆς ἐπισαῤμης» ποπειπόν ἐστι, ἃ ἈΠῚ ποίας 

διαφοροὶς κρίγετω. αἱρξώμεθα δ᾽ ἐντάϑεν. ἡ σὸ σωεχὃᾶς ἃ ἡἱ αὦ διμρημένν 
φύσις πῶσα τοῖς σιν, ὅπερ ἐσαὶ τῇ σὰ παυπὸς κόσμο συστάσει, δισσῶς συ- 

φεπιγοῦσαι. σἢ μὲν διηζημένδ, ἘΠῚ παραϑεσίν σὲ κ' σωρεΐαν. αῷ Ὁ σωε' 

χϑεν ΠῚ ἔγωσίν σε κ᾽ ἀλχηλοχίαν. κυρίως ὃ. ὦ μὲν σωξεχὲς ἃ ἡνωμένον 
καλοῖσο ὧν μέγεϑθ' αὐ Ὁ παρακείμενον ᾧ διηρημένον, σπληδθ', ἈῚ μὲν φωὶ 
ἢ μεγχέϑδες ἐσίαν, εἷς αεΞ ὁ κόσμὍ" ἐπιγοοῖσ ὧν, ᾧ λέχοιπο σαερεὸς ᾧ σφαι- 

εἰκός σε. κὶ συμπεφυκὼ: ἑαυσῷ » διασεσομένος πὲ κ᾽ αλληκεχόμενος " ὃ 
τίω αξ πλήϑες πάλιν ἰδέαν ᾧ ἔνγοιωαν. ἥ σε συνααξις ᾧ φι(ῳ κόσμησις κ᾽ ἀρ- 
μονίᾳ αἢ παναὸς ἐπινοοῖτ᾽ ἀν. ἐκ σοσῶν ὃ φέρε εἰπεῖν στοιχείων, ᾧ σφαῖ- 

μῶν κὶ ἀστέρων, γενῶν αε ᾧ ζώων, πὰ “ὁ ἐγσψαοτήτων ἀξ χαὶ ὁμοιοτήπων 

σίω σύσσασιν ἔχεσα, ἐλοὸ αὃ μὲν ἡνωμέγα ἐπ᾿ ἄπειρον μὲν ἐκ πουναὸς ἐστιν 

δ πομῆὴ., καὶ δ᾽ ἀνξησις, ἐπὶ διωρισμένε,. πῷ Ὁ πλήϑες ἈΠῚ ἐγσιπεπονθησιν 
ἐπ᾿ ἄπειρο μὲν καὶ ἐἀὐξησις, ἔμπαλιν ἢ ἡ «ὸ μὺ ἐπιωρισμένον φύσει διηὴ ταὶ. 
ἐσιγοίᾳ ὠμφοχέρων ἀπείρων ὄγτων, νὐὰ ᾧῷ' πὥαο ἐπισαήμως ἀπεριορίστων.. 

εἰρχαὰν γοὸρ ἀδὲ σὴ γνωσύμενον. ἐσσεέῖτοαι ποίντων αἰσείρων ἐόντων, ἈΠ αὲν Φι- 
λολαον. αὐαγκαία ἢ ὄγτος ἐπισπήμης φύσιν «'ορᾶσθωι ποὶς ὅσιν. ὅπω πὰ 
δεΐρις ἰκριβῳωμένοις. τρογοίας αἀὐασοπεμόμενοα ἐκοασέρα, ,), κ)  περατώσασαί πινες 

Φξ 1- 



ἐ σισαῆοι αὐ περιχηφϑδὲν αὐταὶς, απο με αὖ πλήϑες ποσὸν ἐκάλεσαν γ) ὕπεῤ' 
ἤδη γρωρλμον" ἀπὸ Ὁ αῷ μεγέϑυς ΠῚ «αὐ αἰὐσὸὶ πηλίκον, κὶ πὸ ἀμφόσερα ἐὐ- 
ΔΝ γένη, ἐπιστύμοι: ὑπήγαγον τὰς ἑαυτῶν εἰδήσεσιν. ἐριϑμηαιχῇ μὲν αὐ πο- 

σὸν, γεωμεασρίᾳ Ὁ, αὸ πηλέκον. ολγ. ἐπεὶ μὴ μογοειδὴ παύσει ἦν, ἐφτ Ὁ μὲ- 

Ομκωπέραυν ὑποδιωίρεσιν ἑχείπερον (υτῶν ἐπεδέχετο" αῷ μὲν γορ ποσῇ, αὸ 
μοὶ ἣν καϑ᾽ ἑαυτὸ, σὴς ὡρὸς ἄκλο πῶς ἐπηλλαγμένης οέσθως., οἷον; φέρ᾽ εἰ- 

πεν, ἄρσιον,, περισσὸν. πέλαον͵, ἐλλιπὲς χαὶ «ὸ ὅμοια. «ἡ ἢ Ὡρὸς ἐσθρογ πῶς 
ἔχον, ὃ δὴ φὩρῦύς αἱ ποσὸν ἰδίως χέγεσαι, οἵον ἶσον, ἄνισον, πολυπλώσισν» 

ἐπιμῦριον, ἐπιμερὲν,, κ᾿ πὸ παραπλήσια. κ' πάχιν σὸ πηλίκον, σὺ με ὑπαρ- 

χε σε κ᾽ ἐπινοῦται μένον, αὐ Ὗ κινέμενον καὶ φερόμενον. δᾷε αὖτ᾽ εἰκύπων 

χαὶς φροσαχϑέσαις δυσὶν ἐπιστήμαις ἕτερα! σιγες δυο συμμετέσχον .. κ᾽ συ- 

νεφή. αὐαο τῆς καδ᾿ ἑκάτερον ἐπισαητὸν “εωθίας. αὐ μὲν γὰρ ἐριϑμητικὴ ἐδίως 
λωχόσῃ τίὼὡ περὶ σῷ καὶ᾿ ἑαυπὸ ποσὲ σκέψυγ., συμμεσέσχεν ἡ μεσικὴ τὴς 

περὶ πὸ πρὸς αἱ ποσὸν σεχνολογίας" ὁἐδὲν γὰρ ἀἄλχο αὉ ἐριμονικὸν αἰὐπης,, χαὶ 

σὺ περὶ δυμφωνιῶν ἐπαγγελλετας, ὅτ μὴ σχέσεις ῷ κόγος δικρδρὸν δ᾽ φϑόγ- 

γῶν πρὸς ἀλλήλες, ἢ σοσοτηποε ὑπεροχῶν “τ καὶ ἐλείεων. φὸἢ ὃ γεωμετρίᾳ 

πεοὶ τίω αὖ μένοντος κὶ ἑστῶτος πυλίχα ἐξέπισιν καπιγιγνομένῃ, συλλὴηπ 

στρία ὑπῆρξεν καὶ σφαμρικιὶ κινομένα πηλίκὲ ἐπιγνώμων καπισσᾶσα , αὖ τεέλειο-: 

σούτο δηχονόπι ταὶ πεπαγμένίω χαὶ ὁμαλίω κίγησιν ἐπιδεδεγμένα, διόπερ περὶ 

εἰδελφοὶ σοὶ ὑποχαίμενα χῳὶ αυκπὲΣ γενομένας, εὐλόγον αδελφὸς ᾧ οὐο ἐπίσαῆ- 

μια: ποίυπας γομίζαν, ἵγα μὴ ἐπαιδευδὴ αὐ ᾿Αρχύτιον" σαύπα γάρ πὶ μαθή- 
ματα δοκὲν ἄμεν ἀδελφὰ γ) ἀλλήλων. σὲ ἐχόμενα τρόπον ἀλύσεως κρίκων 
ἡγώσθωι " ᾧ ἐφ᾽ ἕνα σύνδεσμον κασαλήγδοσα, ὡς φησιν ὁ δᾶθ' Ὠλάζξων, ταὶ 

μίαν ὠγαφαῖνεσθαι Ὡροσήχκειν στότων δΓ΄ᾳῥμῥ μαϑημάτων πίὠ συγγένειαν πῷ κατὸ 

τρόπον μανδαγοναι' σὸν Ὁ σύμπανποε χαῦποεο ὅπως εἰκηφόχα αἷς οἰυπὺς ἱποαίδϑε 
ἄπιγ αὖὗσον δῆὴ καλᾶν δ᾽ ἀληϑέσσκπε σοφωσασον» ἃ διισχυρέζεται παίζων με- 

φοδιωκτά σε ᾧ ἐκ πανπὸς ἀιρετοὸὶ ταύσποε πὸ μαθήμασι, εἶπε χαλεπὸς ἐΐπε ῥ(- 

δια ἐΐη, παρεγγυᾷ ποὶς φιλοσοφᾶν προϑυμεμέγοις, ἢ μάκα εἐυλόγως" ἐΐπερ συ" 

γεχὅς καὶ διμρημένε καπούχη ἰς σοφία... πσοφέας Ὦ. ἔφεσις, φιλοσοφία," φιλοσο- 

φία ὁ ἐκ πασῶν μονωποία πεχνῶν σε χαὶ ἐπισαημῶν αὐ οὐκεῖον ἈΠῚ φύσιν ἐν- 

ϑρώπῳ σέλϑθ' περιποιᾶ9 ᾧ επὶ τίω ἐυδαιμονίαν ἄγει τίω περὶ πὶ ἄχα ( ἰε- 
50 παροὶ πὶ ἄλλα }) ζῶα “«ύτῳ μόνῳ Φροσήκυσαν., ᾧ κΊ φύσιν σσυδοαξομένίω, 
αἷς σκοπιμωσαῖτον οἷυτρ «έχθ΄. 

Δεῖ δὴ «αὐ μᾷ' ποὺ κα περὶ αὖ χρρωρίβ πόσων δή μαϑημάζων. ποῖόν γε 

σί ἐσαι, χαὶ τίνας ἔχε πὼς ἐν αἀυτῷ διριφορος «4 ἐνεργειῶν. ἄνωϑδεν ἂν ἀγα: 
λαβόντες ἐπὶ διαιρέσεως ποιησώμεδα σίω ὅλίω περὶ ἐνπαὶ διδασκαλίαν. πὸ Ἢ 

βοησοὸὶ πανσὰὶ ἐις δυο διίρησοι,) ἐἰς 48 αὐ ἰδίως γοηπὸὶ καλόμενα ᾧ ἐπισπησοὶς 

καὶ εἰς σοὶ Φιρνουποί" κὶ πρῶπι μὲν ἐσσι σὰ γοηποὸὶ, δεύσερα, Ὁ αὶ ὑποδεέςερα, 
σοὶ Φινοησί. πάλιν δ᾽ οἰπὸ πότων ἐπέρα ἐσίακ ἐςεὶν, ἡὶ Δ δ᾿ αἰσθητῶν" «των 

ἢ αὐ μὲν ἰδίως ἐςὶν αἰσϑημὼὶ, ἃ ᾧ δοξασπαὶ, «πὸ ἢ εἰκασαί. δοξας οὶ μοὶ ; 

») ἐδίω: αἰσθηκὶγ) πὸ ἈΠῚ μέρος σώματα, διον κίϑον, ξυχα, οὐ σέτταρα ςοι- 

χἄᾶα. παῖσπιε δέ ἐσςιν οὐ αἰσδϑητοῖς, ὡρῶσι, μεθ᾿ ἃ ἀσϑενῆ ἄλα κ᾽ ἐχ ὅμοια. 
ἐπηκολοϑηκήσε Ὦ τοῖς «ρώποις ἐςίν" ἔςι ἢ ταῦπαε αἱ σκιαί" ἃ γαρ ὡς. σκὶαὲ 

πορακολυδήμαη Ἷ σωμάτων. ᾧ εἰ μὴ ἔχοιεν ἄχλο τι ὑποβεβχημένον αὸ 

σωμα; 



το 8 ΤᾺ Ί ΒΑ ΤῊ ΕῚ ΓΑΒ 
9 ᾽ν . γ᾽, ΄ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ », «Ψ 4 ὑπ 

σῶμα, ἐκ ἂν φανεῖεν" ἐΐδωλα ὅν αἰ. σκιὰ, ᾧ πὸ εὐ ὕδασι χαὶ κασόσροις 
ἐν ἄλλοις χαὶ αὶ καδ' ἀνχαὶ ὄγσα, ἐδὲ ἄλλων δίχα φαινόμενα, ἀλλο εἰς ἄχκ 
λα σώμασι πεππτωκόπαγ ὧν ὑποσπασϑέντων ἐ φαίνεται. διὸ ἐἀισϑησὸὶ μέν ἐςι 
πῷ γένει, ὅσι ὑπὸ ἀΐίσϑησιν πίπτει», ἐικασσὰ Ὁ μᾶλλον ᾧἀ πιστευφὸὰ ἢ ιἱπα.- 

φασὶ, ᾧ πίστιν λεγόμενα «ἰὼ ἐπὶ μὴ ἐποδεικπικῶν. ἄχλως ἢ εἰς παραδο- 
χίὼω παραλαμβανομέγων ἐπὸ οἷς. δἶδ' Ὡροφερόντων πέίσαεως. ᾧ χὰρ «αἰ δἧἷ δ᾽ σκιῶν: 
ἀκ ἀφ᾽ ἀυτῶν ἔχει. αὐ ἀντιληπακοόν" ἐπὸ ὃ ΟἿ σωμάτων εἰς ἃ πέππσωχε, 
κ᾽ ωἰ οἷς αὐκπαυόμενα φώγεται. ἔχε. ἂν πὸ ἀβέβαιον ἡὶ ποιάυαν. «ἰξςις. χα 
γὰρ ταύσρεο εἰ ἀποσταίη. πὰ κασόπτρο., ἢ ὕδατος, ἢ εἐδάφες, ἐδὶν ἂν εἴη αὐ 

σύνολον" ὥςε χῳὶ Υ σωμάπων δοξατῶν ὄντων, κὶ αὺ ἄνω εὐ σῷ δοκεῖν κεκα 
“»μένων., ὦ σκιαὶ ἔτι. μᾶλογ ὑποβεβήκασι., σῷ μὴ ἔχειν ἐξ, ἀυτῶν αὐ ςε- 
ρέμνιον., αλ᾿ ἐπορείδεσδια. ἐπ᾿ ἄλλε. αὐτοις δὴ ἔοιχε ᾧ πὲ Φηενοησοὶ. χογον" 
ἔχογαις ὡρὸς σὲ ἐπκισαηαὸὶ ἃ γϑοησὸὼ ὄνπα,, ὃν πὰ; εἰκαςὰὺ πρὸς «πὸ αἰσθησοί σε ἃ 
δοξαται" σείς τε γὰρ ἰδέας. ἀιονὲὰ κατ᾽ ἐπαφὴν ἔχει ὁ γς 5. «αὰ ὄντως ὄγα: 
ὥσας. ποὸὶ ἢ. δχινοηπὸὶ, ἅπερ ἐςὶ αἱ γεωμεπρλκοὸ, ἱπὸ. τῆς διβνοίας βλέπεσωι, 
ὠκέαι τῆς διαγοία: αὐυποῖς καα᾿ ἐυδυὺ, ἃ διον κατ᾽ ἐπιβολίὼ πελαζέσης, ἀλ- 

λα διὰ λχόχε. μᾶλλον. τῆς ἐπ᾽ αὐτὼ γιχρομέγης πελάσεως,, ὦ οἷον ἐπὸ δ, 
ἰδεῶν. καπόντων., εἰς ἐπὶ εἰκάσμασο σὰ ἐκείνων ᾧ ἐίδωλα γοησοὸ , πε. σε εἰκώ- 

«ἃ ᾧ ἐν χαὶς σκιῶς ὑποβέβυκε παρὸ αὐ αἰσϑυπὼ, σῷ ἐκᾶνα μωὴὲ χκαϑ᾿ εἰπὲ 

ὑποπίπαειν. αἢ ἐἰσδήσει., κατ᾽ ἐυθυωρίαν, πὶ εὐ ἄχλῳ, ἢ ἐπ᾽ ἄκλῳ » ἃ 
δι᾿ ἄλλο δεωρᾶσθωι. ἐς γὰρ δὴ καθ᾿ ἑαυπίω καὶ σκιὼ, ἐλ» ἢ εἰ σὴ ἐδάφει 
αἰσδηπῷ ὄγᾳ καὶ ἑαυτὸ, ἢ ἐν πὸ κασόπσρῳ, ἢ ἐν ποῖς ὕδασιν, ἅπερ ἥν: 
καὶ᾿ ἑαυσὸὶ ἀἰϊσϑηχα. ὅτως ὧν ᾧ πὶ μαϑηματικὰγ ὥαπερ. ἐν σαῖς ἰδέαις ἔοικε: 

φαγσάζεσϑαι,. ὅπερ. γὼρ ἐν ποῖς δἧῇαῥ͵ ἀισθητῶν εἰδώλϑις αὐ ἀμενηνὸν ᾧῷ κα 

ἑαυπὸ εἰνεπέρεια πον γ) πᾶσο, ἐν τοῖς νοητοῖς σὸ ἔγογκον ᾧ Φστατόν. ἀλλ᾿ ἐπεὶ 
ὦ σᾶσο απέυδει., «ρὸς σὺ ἄογκον' ᾧ ἀμερὲς ἐπαναπάνεσθαι, ἔοικεν εὐ αἢ εῥ 
ἐδεῶν. οὐμερεῖ ει». εἷς αἱ, σκιαὶ ἐν' αἴ. ἶδ᾽ αἰσϑηπῶν. αὐαιπυπίᾳ. ὥασερ. ποίγω. «ὦ. 
φχβνουσὸὶ Δ γουπῶν κεχωρισσω. ἅπω ᾧ κὶ διάνοια πῆς νοήσεως. διέπερ κὴ 
ΒροναίνΘ' ἐν σῷ περὶ νῇ ἢ φβνοίας. σχωρίξων ἀνπσὰ ἐπ᾿ ἐλήκων, σάδε 
λέγει" “αἱ ὃ διαγοια- σῷ; νῶ: μᾶζόν ἐς, ᾧ σὸ φιινοασὸν,. «ὦ νοατῶ. ὁ μι 

γορ γόος ἐςὰὶ αὖ, πε ἀπλχᾶν ἃ σὴ ἀσύνδεχον,, ᾧ πὸ Ὡρῶπον: γοέον,, ᾧ πὸ νοεά- 
ενον., σοιᾶσον' δ᾽ ἐςὶ «ἡ ἦδος" ᾧ γὼρ ἐμερὲς ᾧ ἐσυύγϑετον., ἃ πρῶτον ἐς 
 ἀλων." οἱ Ὁ Φξνοια, αὖ γ σε πολχαπλόον, ᾧ μερισηὸν, ἃ σὲ δεύσερον γοέον.. 
ἐπισηοίμαν. χορ ᾧ λόχον “ὃν πρϑσείληφε. παραπλησίως δὲ ἢ ἀκ φχανοκαί. παῦ- 
τὶ δ᾽ ἐναὶ αὰ ἐπισσωαὼ, ὦ αἰ ἐποδιεικαικὸ » ὦ σὰ. καδόχω: πὸ υὑἱμπὸ; σχῶ γύω: 
ᾧβ᾽ πὖῷ κόγω. κααμλαμβανόμενα,.,, οὐ δὴ φότποις μείξω μὲν κέγε σίω: φᾷε'- 
νοι. ζ᾿ σὺ. φχενουπὸν,, καὶ αἢ δωέώμει;, ἐκλὰ αὖῷ πκήδε:. ἐναντίως δι᾽ ἔχ ει 
ταῦπα: Ὡρὸς ἄλληλα, ἀφορίζεται Ὁ αἀὐυπὰ ἀποὶ αὖ νῦ, ᾧ ἐἶδ᾽ νοητῶν, ἐ τάτοις 
μῦνον, ἀλλὰ ᾧ σῷ σὰ με ἁπλᾶ ἄγαν κ' ἀσύνδετα, πὲ δὲ ποκχυειδὴ κ» σύν- 

ϑεΤα καὶ διότι σὸ μὲν πρώτως νοῦ χαὶ νοῦσαι,, σὰ δὲ δευσέρως χαὶ παρ᾽ 
ἐκείνων χαμβάνονπρ τίὼ σύτων ἐγέργειαν". κα' «ὦ μέγ' ἐστιν ἀμέρισσα:» πὸ ἢ» 
μεριφςοί. ΧΥ αὸ μεὸὶ εὐ ἐΐδεσιν ἐνέσαγκε, σὰ. Ὑ, εὖ λύγοις», πολλαπλίω ποιεὶ- 
τῶι τίω. ἐγέργειαν. κ᾽ πὼ μὲν κρᾶπσσον ἐποδεχκπκὸ συλλογισμᾷ, πὸ ὃ συλλθ- 
γχίζεται φᾳι περὶ ἴδ ὄγτων. χἡ πρὶ: μὲν αὐτο ἐσσι αὶ: ὄνπσα, πὸ. Ὁ ἐν τῊὖὺας χὰ 

δόλο, 



ΤΕ ἸΑΑΥ ΠΠΙΡ ἋΣ τ9ὃ 
ϑόλι περιείληφε, , κ' συνεμφανει πὸ καϑ᾿ ἕκασσον" καὶ σὲ μεὲ αἀὔλοις χ᾽ κὰ- 
ϑαραῖς ἐνεργείαις χρῆται, πὸ Ὁ συμμεμιγμένίω ἔχει σίω γόησιν" αῷ δ νῷ διὰ 
αῷ χόγε κασπαλαμβάνει πὸ οὐκᾶα γνωσαὶ, ἢ αῷ νῷ ΜΙ αῷ λόγε. συμβαΐνα δὴ 

ὅν ἐκ πότων τί τε χριγόμενα πράγμαπι , ἃ πὸ κριαύρμα ἐὐυτῶν διέσπηκεν 
αἰαὶ ἀλήέχων, ὡς πὸὶ με διὰανοησ , Δ) νουσὼν διμφέρειν » σίω Ὁ διογοιαν καῇ 
γᾷ. ἔᾳῳ ἢ σαφέσπερον ᾿Αρχυσοις ) εὐ σῷ περὶ γὰ ᾧ εἀσϑήσεως, Φκοίνει «πὸ 
πολαήρλα Τ᾽ ὄνσων, ᾧ αὐ δῇὲῥ μαϑημαπικῶν οἰκαῦσασον Ἀρραήρθλον παρίστησι 

διὸ σύσων " “οὐ ὑμῖν ἡ ἐυτοῖς, φησὶ » ὙΠ «φυχίως γνώσιές εἶσι πέοσαρες ἡ 

νοῦς, ἐπισσάμα ῳ δόξα 57) αἀΐσϑησις, ὧν αἱ μεὲ δύο πὰ χόγε ἀρχᾶ εὐπι. οἷον 

γόος. οεἰίσϑησιςγ πὲ Ὁ δύο, πέλη, οἷον ἐπισπίμα , δόξα" σὺ δ᾽ ὅμοιον «ἐεὶ 
σῷ σμοίς νωσαικὸν, Φονερὸν ὃν, ὅπ. ὁ μεὺ γόος ἐν “μὶν, Δ δ γοαπῶν γνωςτ- 

κὸν, ἀἃ Ὁ ἐπισηήμη., ΟΟδ ἐπισαπαφῶν, ἃ ὃ δόξα, δῇ δοξασσῶν, ὁ ὃ αἰσϑη- 
σις, δ ἀὠσϑδϑατῶν " διοσερ ὧν δὲ μεπαβαίνειν ἀπὸ μοεὰὶ δ ἀσδατῶν ἐπὶ πὰ 
δοξασαρ σἂν διάνοιαν 0 ἀπὸ ἢ δὲ δοξαστῶν., ἐπὶ σὰ ἐπισπαιποὸ » χαὶ ἀπὸ 

αὕτων ἐπὶ τὸ νοαταὶ. ταῦτ Ὁ σύμφωνα ποιητοὶ, δεωρέμενα δι᾿ αυσῶν αἰλα- 
ϑὲεα. διωρισμέγως Ὁ σάτων πὶ μα σαῦσπιε διὰ νοῆσαι καϑόάπερ γραμμὲν δίχα 
σεπειμίν ων, , ταὶ ἴσα πάλιν ἑκαδσέρων τμήματα σετμάμένα ανᾶ αν οἰυσὸν λόΞ 
ὙΟΥ " Ἀρὶ ὅσω διμρίσδὼ καὶ αὸν αὐυπὸν ποχαὺ ὁραϊὸν , καὶ πόλιν ἑκάσερον ὅτω 
διωράσϑω., νοἀὺ φιεφέρεν σαφίωείᾳ πε κ' ἀσαφείᾳ ποσα᾿ λα, δ᾽ αἀὐπὸν δὴ «ρό- 
πον, σῷ μὼ δὴ αἰσδατῷῶ 18 με ἅδερον σμῆμά ἐσαις αἰ πὲ ἐΐδωλα, τὰ εὖ 
τοῖς ὕδασι χὰ ωὐ ποῖς κατόπτροις, πόδ᾽ ἕσερον μέρος, ὧν ἀαυχ᾽ εἰκῦγες.» φυ: 

χὰ νῷ, ζῶα" σχῶ ἢ τοατῶ «ὃ μοὶ ἀνάλογον ἔχον. ὡς εὖ εἰκόνες σὰ περὶ μα" 
ϑηήματὰ γένη ἐγαὶ. οἱ γὰρ περὶ Ταὺ γεωμετρίαν ὑποϑέμενοι, δ᾽) πε περμοσὸν, 
χαὶλ αὐ ἄρπον. χαὶ σχήματα κ' γωνιᾶν πρμοσ ἐΐδεα ἐκ πτέχων φὩραγμᾶπεύον- 
σώ τὰ λοιπά" τὰ ὃ Ὡράγματα ἐῶγαι ὡς εἰδόσες, λόγον σε ἐχ ἔχοναι δὲ- 

δόμεν, ὅσ᾽ οὐτοῖς. ὅτ᾽ ἄλλοις. ἀλὰὲ σοῖς μωὶ αἰσϑάτοῖς ὡς εἰκὸς, χρῶνται, 
ζατᾶνα Ὁ αὶ Ταῦτα, ἐδὲ χύτων ἕνεχαὰ ποιεῦντωι τως λύγως, ελδλὰ σας ᾧᾷϑ 
μέτρω χάρλν χἡ ἀὐυτῶ χεσρχγώγῳ., αὐ δεύτερον σμᾶμα ἐνγαὶ τῶ νοατῶ. περὶ 
ὃ φχλεκτικὸ κατάσχολησαι " δυτὸ γορ σῷ ὄναι τὸς ὑποϑθεσίας Κ αλ᾽ ὑποϑε- 
σίας.) οεἰλ'᾽ ἐρχαάς πε “ἡ ἐπιβασίας σποιείσαλ μόχορι τῷ ανυποϑέτω ἐπὶ παναὺς 
εἰρχὰν ἔλθῃ" κ,) πάλιν ἐχόμενα καταβᾷ ἐπὶ ταὶ σελώταων, ἐδενὶ ὡροσχεώς 
μεθα ὠὐσϑατῷ, ἀλ᾽ εἰδέεσιν ἀυτοῖς δι᾿ ἰυσῶν" ἐπὶ ἢ πέταρσι πότοις τμάμα- 

σι, καλῶς ἔχει φχενέμεν κὶ τὼ πάδϑεα πος Δυχάς, κα καλέσω «ὐ νοάσεμεν 
ἐπὶ πῶ ἀκροτάτῳ» διάνοιαν ἢ ἐπὲ χῷ δάπέρω, ἐπὶ Ὁ πῶ πρίτῳ πίσαιν, εἰκά- 
σίαν δ᾽ ἐπὶ τῷ πετάρτω. .9) οἶμω ποίνυυ κ) ὄχρ' πότων κατάδηλον γεγονέναι » 
οἷς σέοσαρε: μωΐ εἰσι φχῳφοραὶ 4) ὄνων, σέοσαρες Ὁ ας κρίσεως ἀρχαὶ, κ᾽ ὡς κα 
λόγος μέσίω ἔχων γ ἐφάππεσωι ἢ δύο ἄκρων γοησῶὼν πε ᾧ αὐσδησῶν, «ὐ ἀξ- 

λᾶς σαξει φὡρὸς τὸν νὃν ᾧ σίω ἐΐσϑησιν καϑισσίμενος,, ὡς εἰρχοὶς ὅσας ᾿ἑχυαῷ 

ᾧ ὑπ᾽ κυχων «ποπελόέμενος. ἔσαι ἢ ᾧ αὖτο ἀξίωμα κοινὸν περὶ πάσης γγῶθ," 

σαικῆς διωάμεως., ὡς αῷ ὁμοίῳ πὶ ὅμοια γιγνωσκεσαιν ἔνεστιν ὃν ᾧ ἐπ᾽ ἐμ- 
φοπέρων ἀμφότερα, ᾧ ἀπὸ “ἥ ἑσέρων ποὶ ἕτερά πόπων χαπιμονϑάνειν ,, σός “Ὲ 

ἄσας διωρέσεις κοινῶς αε ᾧ ἰδίως, οἷσν σε ἐπ᾽ αὐτῶν ποιῆσϑαι ἀείξιν σε χα! 

βάσεως ἀπὸ “)ῇ ἐπέρων ἐπὶ πὶ ἐσπερα., ποτέσαιν ἐπὸ ΟἿ δ καπαδεσσέρων ἐπὶ 
ἀῷ ἀνωτέρω, ᾧ αἀγαγωγίω πάνφων ᾧὶ συναμκξιν ἐπὶ σὸν νῦν ὅπως δᾶ σποιᾶσϑθω, 

διὼ- 
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διωφικε. αὐ δὴ κΩῚ αὔτο,, τ γραμμίω καταπέμνα,. μίαν μωὺὴ ὅσαν 9, ἵνα ὡς 
«ὃ οὐ γνωρισαικὸν ὑπολάβωμεν, δίχα Ὦ ακυσίω διαιρᾶ . ὙΦ πὸὺς Ὡρῶσας ὀζι- 

φοραὶς δ ὄντων, ᾧ πὸὶς ἐπ᾿ αὐτὴ διχὴ διῃρημένα: κρίσεις .« ἶσα Ὁ ἀυοὼς αἰϑδὲ- 

σαι, ἹΠῚ χίὼ ΟΝ κόγων μετυσίαν ᾧ Φδ' εἰδῶν. ἃ Φᾷ «τίω ὁμοιόαγαρ ΟὟ με- 

πεχόνπων ὡρὸς πὸ μετεχήμενα᾽ ᾧ διόαι ἡ ἀναλογία καὶ ἀυτή πὼς ἔςιν ἐπ᾽ ἐμ- 
φοτέρων. πάλιν δ᾽ ἑκάτερον δῇ σμηυμάτων ανοὸ πὸν οἱυπὸν λόγον διαιρεῖ, ἐ- 
πεαδὴ διόλε καὶ γνωστικηὴ δύγαμις ὁμοειδής ἐςι πρὴς ἑαυσίῳ, ας σις διαφορὲς 
εὐυτῆς ποιῶσαι, σαφίωείᾳ πε ᾧ ἀσαφείᾳ, ᾧ αὖἢ σπελέω: ὠρίσϑαι., ἢ αἢ ἐνδεῶς 

πρὸ; ὥδηλοί πε ουτῶν τίω διάκρισιν ἐπιδείκνυσι, καπώ πι παραϊλάταα, ζ, πος 

διεέσπσεροαί ἐςι σοὶ δεύτερ, οὔδ προτέρων. «ρῷὥτον ἢ διοαμρρεῖ αὐ ὠσϑησὸν αἷς γνω- 
Θεμώπερον, ᾧ καμβάνα ἐνα ασίῶὼ καα΄ εἰκόνα ἀπὸ δῪ ἀσδητῶν φωμνομένίω 

ὑπόςασιν σὰ ἐΐδωλα αὦ ἐγ τοῖς ὕϑασι ᾧ οὐ ποὶς γαπτροις , ὡς μίαν τινὰ 
φύσιν οἰποσεμῶν, αὐ δ᾽ ἵσερον ἀφορίζει αὐ ἀληϑινὸν, ὧν παῦσε εἰσιν. εἰκός 
νγες, οἷον φυτά «ε ζῶα. ἐπὸ ἢ αὐτῶν εἰχασία γίγνεται ΝΥ δ εἰδώλων ΧΩ 
ανάκλασιν., εἰς σαῦτα τῆς αἰσθήσεως ΧῚ δεύσερον σρόπον ἐπιστρεφομένης , ἢ 

ὅσω: ἀὐυπὶ γιγνγνωσκόσης δαμνπέρως, ὥσπερ ᾧ ὑφίσσασπιι ἈΠῚ δευπερον σρόπον. 

σοῖς ὃ οὐσϑητοῖς αὐυπόϑεν ἐπιβωλύσης, ὥσπερ ᾧ ὑφίσαασιει Ὡὡρώτως, ᾧ ὧ ἐἰυ» 

σοῖς ἔχα πίω ἔγυλον ὑπόσσωσιν. ἐπὸ δὴ πῆ; σύτων ἐναλογίας Ὁ αὐ ἕσπερον 

ἀμῆμε δυυατόν ἐςι κασίμαϑῶν" σαὶς με δ εἰκόσι πὸ περὶ πὸ μαϑήμασπαᾳ γέ- 

γη ἐτὶν αναάλογον, ᾧ οἱ γνώσεις ἀυτῶν παὺς εἰκασίως δ δ εἰδώλων ἔχεσί αἰνὰ 

ὁμοιότητα, ἀπό σε γὰρ δ γοήσεων λαμβάνεσι σίω «ψέργειαν.,» ᾧ ἀπὸ δῇ γου- 

τῶν ἐπὶ «ἃ μαϑημαπκὸ ὡς εἰκόνας μεπαιβαίνοσιν, , ὑποθέσεσί σε “χρῶνται ᾧ 
σίω αἱπίαν ἐκ ἐπίσαινται. κ) αδτὸ ἐτιὶ αὖ κϑιαήρμον δ᾽ μαϑημασικῶν." ἑσέρα σε 
πρώγματθ' ὑπάρχον Ὡρογνωσαικὸν ν ἐλ᾽ ἐχὲ φᾷ γοητῶ. ᾧ ἑσέρᾳ "γγώσει αὐαι- 

λαμβανόμενον σῷ Φιρνοηαῷ, ἐλλ᾿ ἐχὶ πἢ νοήσει " ἐύαν γὰρ αὐ Φλεκπικὸ ἐςὶ 
κριτήρμον, ἢ δι᾿ εὐπσῆς πὸ ὄναρ, ᾧ σὰ ἐΐδη, κ' πὸ ανυποϑεσα πάνα ϑεω- 

ῥεῖ. ὦ λόγον ἔχα περὶ πάντων δόνω, αἰσϑδϑησῦῦ σε ὁδενὶ τὩροσχρῆσωι,, ἐλοὶ 

σοῖς νοητοῖς ἄδεσι. σεχαίρων δὴ ὅσων Εἶ  χρινυσῶν διωάμϑθων ), «ἰξις σις 

εὐσῶν ϑεωράτστωι, κὶ ἐνέργειαι διῃρημένω χυγχάνεσιν. ἐπὶ μεὺ “πὸ αἰκροποίαγῪ» 

γόησις» ἐπὶ ὃ σῷ δευπέρῳ, διόνοια" ἐπὶ ὃ πὸ σρίτῳ, «σας, εἰκασία ὃ ἐπὲ 

“πὸ “«αώρσῳ. ἐκ δὴ «των ἐκδιωρέσεως πέφηνεν ἱκανῶς, ὅ, « ποα᾿ ἐςὶ αὐ 

δ δ μαϑημάτων κρλαήθμον. 

Ἐῤ ὃ δὰ ᾧ ὠφρισμένως πὸ λοιπὸν περιλαβαᾶν εὖ εἶδ'Θ' σῆς μαϑυμαπικῆς «ὦ 

τὲ ἐς! ᾧ σῶς ὑφέσπκεν, ἰδωμὼν «Ὡρωτίω δόξαν «δ εἰς «υχίὼ ἐντίω αὐαφε" 
ρόνσων.. εἰς γοὸρ αὔὅτο ὡὠριπμέγως δυωηϑείη ἄν ἂς ἐπερᾶσω πίω φζένοιαν. ἕν 
μὲν ἕν γένος ἐν ποῖς μαθήμασι ΦἕΙδ ὄντων, ἐκ ἄν ας σίω «υχίὼ «ντίὼω ἐυ- 
λόγως ϑείη ΜΙ σίὼ ποιαυτίω ἐπιβολίω πῆς ϑεωρίας. μεριστὴ γὰρ ἂν ὅσω γέ- 
γοιηο ἡ περὶ τῆς μαϑημααικῆς ἐσία: γνῶσις. διόπερ ὅπε ἰδίαν αῷ πώντρ φχε- 
σπιπῷ, ὄτε ἀριδμὸν ἀυτοκίγησον 2, ὅσε ἀρμονίαν εὐ λόγοις ὑφεσσῶσον 5). ὅπε 

ἄλλο ἐδὲν, σοιᾶδσο χατ᾿ ἰδίαν ἀφορισσέον περὶ αὐτῆς. κοινῇ ὃ συμπλέκειν 
πάντ ἀξιὸν, ὡς τὴς ψυχῆς ἢ ἰδέας ὅσης ἐριῦμδ' ὦ κατ᾽ ἀριῶμδς ἐρμο- 

νίαν περιέχονται, ὑφεσπώσης. ,), πάσας αε συμμετρίας κοινῶς ὅσωι ποτέ εἰσιν 

ἐπὶ σίὼΩὡῶ μαϑημακκίω ὑπὸ χαυσίω ὑποπωκαΐον,), σας σὲ αἰγαλογίας ὅλας ὑπ᾿ οεἰυσίω 

ϑεφέον. φχ δὴ πὔτο γεωμετουχα πὲ ὁμὲ, κα ἀρηϑμηᾳκὰγ ἃ «ρμονιχὴ » ὁνάς 
λθ- 
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λογία συγυπάρχει. ὅϑδεν Ὁ ᾧ λόγοις τοῖς καφ᾽ εἰγαλογίαν καὶ εἰυα ἐξ, ταῖς 
τε ἐρχοῶς “ἷ ὄντων ἔχει τινὰ συγγένειαν, ᾧᾷ πάνσων ἐφάπηεσται δ΄ ὄντων 9 
ὦ τρὸς πάντα ὁμσιόσϑω δύνασαι. αἱαίολ μὲν ὃν εἰσι ποιαῦται πῆς ποιαύασῃης 
ἑπολήψεως. ὡρὸς Ὁ τίω ϑεωρίαν ἐφορμαὶ ἂν γένοιτο, «ἰὼ μαθηματικίω ὁμὲ 

ᾧ τίω περὶ τῆς «υχῆς εἰ κααίδοιμεν, ὥςε πεπερασμωον πᾶν (ᾧ, ὡρισμένον 
εἰπὸ δή ἐρλϑμῶν. εἰς αὐυσίᾳῷῷ ἐφήκει, ὁ δ᾽ ἐγιᾶθ' λόγθ' επὸ σῆς πῷ ἑγὸς 
φύσεως, καὶ δ΄ εἰς μίγεθ ' ᾧ εὐξησιν φὩροΐϊξδσα δύναμις, ᾧ ἔχυσα περιόσίαν9 

ὥσπε πᾶσι διδόναι ἀυντίω ποῖς μετρίοις ἀπὸ «ἃ γεωμετριμκῆς ἐσίας πάρεςιν. 
ἡ ἢ δύναμις ἃ εὐαρμονίε κινήσεως, πάξις σε ᾧ ἐλόγῳν συμμετρία ἀπὸ «ἷ 
κατ᾽ ἐσίαν ἑρμογίας παραγίγνεται" διόπερ ᾧ ὡρμονιῶν κατακέϑει καὶ ψυχῇ, ἢ 
χαίρει τοῖς ἡρμοσμέγοις, ὡς όσα ᾧ αὐτὴ ἁρμονία " ἔκ σε οἰριμῶν χοὶ ὥλων 
σοιόσων μαδημααιχῶν μέτρων αἰω ἐσίαν ἔχει, ἅπερ συγγένειαν παρεδέξαυ, 
Ὡρθς 4εὲ αὸ γοησὸὺὶ εἰδή.) κ᾽ «ρὺὸς χοὸς δισδησὰς ἐσίας , ταὶ τὰ ἔνυλα ἀδῳ. 

φρὴς γὰρ πάντα ταῦτα καὶ πκρῦσα δόξα δίδωσι ϑεωρίας φορμίω, εἰς ἑχανῆς 
ὅσης ἃ ὅτως ὑποιιδεμέγης μαϑημδααικῆς δόξης πάντα πα ποιαῦῖσα γοήμαφα πο- 
ῥέχεν" ἵνα ἢ σωωέχκωμεν πίω ὅλίω δόξαν εν λόγοις κοινοῖς πονσων Υϊ μα- 

δυμάπων σίὼ «υχίω “γοῦμεν ἔσαν, ἔχεσαν με ασὸ κριτικὸν αὐχῶν, ἔχυσῶων 

Ὁ κ᾽ «ὁ γενγηπικον σὲ κὐ' ποιητικὸν αὐτῶν Δ ἐσωμάπων μέτρων, οἷς κ' τὴν 
γενγεσιεργέαν δυνασαί «ας «Ὡροσαρμόζξειν δ ἐγύλων εἰδῶν, σίω πε δι᾿ εἰκογων 

εἰπεργασίαν ἐκ Δῥ ἀφανῶν εἰς αὐ φανερὸν «ροϊδσαν συνάπαεσάν σε πὶ ἐξω 

σοῖς ἔσω. κ) γὰρ πάγη ταῦτα . εἷς συλήβδίω ἐιπᾶν, ὁ τῆς «[υχῆς χόγθ' 
“περιέχει αὐφ᾽ ἑαυσὲ αἰὼ ὅχίω δῇ(ἢ μαϑυμάσων συμπλήρωσιν. 

Πύσερον ἢ μιγμη ἐκ πάντων ἐσσὶ Δ᾽ εὐ χοὶς μαδήμασιν ὄντων, ἢ πάν- 
τῷ υὑφίσσησιν οἰυπὴ καθ᾿ ἕνα λόγον τρουγέμενον : χρὴ Φασκέψασϑαι. εἰ μω 
ὧν συμμιξίς ἐςιν αφ᾽ ὅλων, τρούπάρχα αὐσοὶς πὸ συμπληρωμοισικεὶ, ἐφ᾽ ὧν 

σιωϊιόγσων συγκίρναπαι. ἃ ἐχέτ᾽ ἂν ἐΐη αἰυαὺὴ οἰρχι τῆς μαϑηματικὴς ὅσίαξ, 
“Ὰ ἀπὸ Δ σποράδίν ὑφεστηκόσων μαθημάτων συνϊόντων εἰς σευηὸ απο εν- 

γωμέγης «ρὸὺς αοἷς ἄλοις οἰαύποις" κ' συνϑεσίγν ανὰ σωσγε μεπὸὶ πῆς «[υχῆς 5 
κα, υἱσπσερογενγῆ εἰς ἐκ «Ὡροπέρων «γῶν, ἐπισανιςαμένίω ὑποόσαισἷν. εἰ μεν ποιαῦ- 
- πρώπος ἐρχη}5: ἐσαι μαϑημασικῆς ὁσίας») καὶ παράγει ταυπτίω ἐξ ἑαυτῆς. 

πρεσβυτέρα πὲ αὐτῆς ἔσω, κα), ὡς εὐ αἰπίας κύγῳ φὩροηγᾶτωμι, κ' ὡς ἐσέρα ύπες- 

ρέχει, ἔτι ὃ κ᾽ σϑ ὑπεναμφίον πρὸς σίω παρᾶσαν δόξαν" αμιωσέρα γαὰρ ἂν 

ὅσο γέζοισο ἡ ὠυχὴ ΔΝ'ὲέ εὐ απἰς μαδήμασιν ὄγαων. βέλαον ἂν λέγειν ὡς ὄσε 

«ροηγέσωι,, ὅτε ἐπαχκολυδᾶ ποῖς μαϑομασικῶς ὅσι" σιωπρίχει ἢ ἅμα πρὸς ἀὐυ- 

πὶ καὶ σωυυφέσπτκον., εσύνδετον κ) ἐἰμέριτον ἔχεσα σίω οὐ ὅχοις κ' αφ᾽ ὅλων 

σύμμιξιν" μονοεδῶς πὸ οἰυποὶς παρῦσα» Ὁ) ἐνιάως οὐυτδὴδ ὅλων μεσέχεσα, δύ- 

γαμίν σε περιξκαικίω ΟΝδ ὅχων εὐ ἑαυπῇ συλαβᾶσα,, κ' ἑαυτίω δᾶσα εἰς ὅλα 

πὲὶ μαϑήμαπε ὡσαύσως. εἰ ἢ ἀὔσο ὅσως ἔχει, πὴ πάνας περμείληφον εὐ αἰυτῇ «ε- 
λέως, Ὁ ἀνε» δεῶς, δδέν σε ἐκτὸς ἑαυτῆς εἰφίησιν" εἰναΐ πε “γάρ ἐξι σελεία . 
3) ἐχ οἷόν τὲ ἡ οἰκείας ἐρ χὴν εἐἰπολείπεσθϑαι « δ δ ὄνηων" μία σὲ ὅσως ἔτ 

ἡ ὁσία ἃ ευτῆς ἐρχῆς δι᾽ ὅλων διηκόσης" δχεφορα γε μίω ἐδὲν ἥπαον ἔσον- 

σαὶ ὙΠ σὰς Φφορες δυυώμεις. ταὶ τας, καὶ ἐνεργείας σῆς «υχῆς,) ἢ σὸ ὧῥ 

ἐσιῶν αὐτῆς σλῆϑΘ', ὁπερ ἐγὶ σεθλεχ ἐπι!" σϑιδη0} ἄν πολ δ περὶ σὥτον 
Το. 11. νου διο- 
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- διορισμὸν ἐυλοόγως ὑποϑοῖσο. περὶ μὲν ἐσίας σῆς μαϑημωσικῆς ϑεωρίας -τοσδιὰ- 
πὸ ἡμῖν εἰρήσϑω. 

Εὔργον ὃ τῆς ἐπισαήμης πάντης ἐςὶν ἐχ ὡρισμένον . ",δδὲ ἈῚ πρὸ αἰυσὰ χὐὲ 

ῳσαύσχως ἔχον͵, ὥασπερ πὸ “ὃ νϑ" ἐδὲ παρ ἑαυαὸ πάνωως αὐ γιγνώσκειν ἔχειν, 

ὥσπερ “πὸ νῷ σὺ ποιᾶτον σύμφυτάν ἐς ιν" ἔξωϑεν Ἂ διεγείρεται ῳὩρὸς σὸς εἰδή σεις:" 

κὶ δεχόμενον παρ᾽ ἄλε τίω ἀρχίὼ τῆς ἀναμνήσεως, ἅπως αὐυτίω ἐφ᾽ -ἑαυσῦ 
ὠροσβαάλει, σπαϑερόν πε ἐκ ἔστι "ΓΙ μίαν ἐγέργειαν ὥσπερ πὸ αῷ νᾷ .») δ᾽ εὖ 
κινήσει μᾶλλον φρόεισιν αφ᾽ ἑαυσῶ καὶ εἰς ἑαυτό" οἰλ᾽ ἐδὲ πλῆρες ἐςιν ἑαυσῷ, 

ὥσπερ πὸ νοερόν, ἐν Ὁ “ὸ ζητεῖν κ'' ἐυρίσκεν ἀεὶ «ἀπὸ τιν’ κενώσεως αῷ 

γινώσκεαν, εἰς πλήρωσιν αὐτῷ προΐρχεται. πέρατός σε κἡ ἀπειρίας ὁμοίως ἐν 

μέσῳ διείληπται. ὅϑον ἀπὸ σὲ ἐπείρα ἐπὶ αῷ δὁρίζεσϑαι ἀεὶ προχωρεῖ, .κΧ) ἐπὶ 

σῷ μεταλαυβάνεαν δ μαϑημαπικῶν ἐϊιδὼν μεϑίσιασαι.. Φᾷ' δὴ πάντα ταῦπᾳ 
5, παραγίγνεται ἡ ἐπιστήμη ὄναρ, μαϑήσεως προηγησαμένηῃς, «ὃς τίω ἐρχίω 
ὁ διδάσκων παρέχει. ἄπει ἐυρέσεως ἐπακολοϑόσης, ἥτις σιωήραηακι παῖς καπο- 
βαλομένως ἀπὸ σῷ διδάσκοντος ἀρχαῖς. χαπὸὶὸ γὰρ ταύσπις ἐναμιμνήσκετοι 

") ψυχὴ δ δ ἀληϑὼν ἐν μαϑηματικῇ εἰδῶν, .κὶ προβάλλει σὰς ὀικείες οὐσῶν 

λόγος. ἐγίοσέ γε μίω κ᾽ κοινῇ ἐξ ἀμφοτέρων γίγνεται καὶ ἐνέργεια " διόσερ ὃ 
᾿Αρχύσαι ἐν πῷ περὶ μαϑημασικῶν λέγε" “δᾶ γὰρ μαϑόνσα παρ ὅλων, ἢ 

ἀυτὴν ἐϊξξευρόνπσῳ, ὧν ἂν εὐυτῶ᾽ ἐπιτάμων ἦσϑα, ἐπιςτάμονα γενέσδαι" «ὃ μὲν 
ὧν μαϑὲν παρ᾿ ἄλω ἢ αλόχσρια " αὺ δ᾽ ἐξευρὲν, Φχρ' «τ᾿ ἐυτὸν κ' ἰδιον, 
ἐξευρὲν Ὁ μὴ ζαπᾶῆντα, ἄπορον καὶ «πάνιον" ζασᾶνσω ἢ, εὔπορον κ᾽ ῥέίδιον" 
μὴ ἐπιτίμενον Ὁ ζητεῖν οδύνατον. .γ «ῳ.᾽ γὰρ σὅτοις σὴν μάϑησιν «ρῶαΐω 
ἔϑηκεν ὡς ἀρχίω πῆς ποιαύ τς ἐπιστιΐμης, κ᾽ σὸ ἴδιον «οἱυτης «παρέδειξε», ὡς 

παρ᾿ ἶλε εὐδιδομένη δεύτερον ἐπήγαγον αὃ αἀυτὸν ἐϊξευρόναμ.. εἰ κὶ' τὸ δωό- 
“ει αὔτο προηγᾶῖται ,γ ἐἀλὲ κατά γε σὴν ἐνϑδρωπίνίω πίξιν, ὡς πρὸς ἡμᾶς ἐςι 
δευτέρα εἰς γένεσιν γαὰρ πεσόντας, ἀνάγκη π᾿ ἀλων ὑπομιμνήσκεσϑδαι πρό- 
σερον. ἔστι μὲν ὅν κ'΄ὁἙ ὠς δύο αὐτὸς πρόπος ἱπολαμβαάνειν αᾷ παραδεχεσϑαι 
ἐπσισαμίω. ἐπὶ κ᾽ ὡς ἕνα αυπὶς σῷ κογισμῷ περμιλαμβ ϑειν" ἐπειδὰν γοὶρ ὡς 
παρ᾿ ἀλο κ' ἀλόχρολα μεταλάβωμεν σὸ μαϑήμοκοι, «ὅπε αὐτὸ οἷς ἴδ ἐυτοὶ 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν προχειρίζομεν. πᾷτο Ὁ ῥζδιον καταμαϑᾶν οπὸ «Ν᾽ ἑυρέσεων . ὡς 
γὰρ ἔχοντες εἰνπὲὶ ἐν ἑαυτοῖς. ὅτως ἐἑυρίσκομεν , .χγ' ἐπιγιγνώσκομεν οουηζξ 
ἐυρεθένταν, κ' εἰπὸ ὶ ζηπήσεων Ὁ τὸ ἐυτὸ καταφαίνεται. εἰ γὸὲρ μὴ ἐπιςέμενον 
ζητῶν ἀδύνατον, ἦν χρόνθ' ὅσε ἠἡπιτάμεϑα σαῦτα,, κ) ἐκ ὁ παρωῶν ὅτθ' “ 
γωῦ γὰρ αὐτο οἰγνοδμεν" πρῦχερον ἄρα αὐυπὶ ἠπισεπώμεδα " καὶ διὸ παῦσαᾳ 

ζηπᾶντι ἐύπορᾳ χαὶ ῥέφχ «πὸ μαθήμασι φρὸς ἐἑύρεσιν" μὴ) ζηπᾶντι Ὁ, ἄπορα 
Ὁ “«πάνια. διοαι ἔνεσταί πως ἐν ταῖς ΨΦυχοῖς" ταὶ ἦν ποῖεὲ πρόπερον περὶ ἐὐυ- 

αἰἷὸς εὐ σῇ κριτ᾽ ἐνέργειχν ἐπιςήίμῃ!,. οὁδὲς ἄρα ἐποζηχήσεως εἰς ἐὐρεσιν .. 
οἰπομαϑήσεως εἰς ζήπησιν κὶ ἐύρεσιν͵, ἡ διὸὲ ἴδ μαϑυμάτων ἐςὶ πραγματείά " 
δῶν δὴ κἡ τὸ ὄνομα πσᾶτο ἔσχε πὸ μαϑηματικὰ καλάσδϑω" ἀφ᾽ ὃ γὰρ πρώ- 

σίω ἀρχίω παραδέχεται καὶ ἐπιστήμη, -Ὁ ὃ χωρὶς ἐχ διόν σε ἐυτίω ἐγγενέ" 

σϑώω, λέγω ἢ τῇ μονθδάνειν, ἀπὸ σέτε σὄνομα εἐἰληφεν. 

Ἔστῳ δὴ ὃν ἡμῖν ᾧ σαῦσμρ περὶ εὐυτὴς ὁπωσὶ διηυκολιγημένα. διωκμεις 

αν ἧς ὀρολθμύσοιτο με ἄν αἰἊ ᾧ ἄλας πλείονας" εὐ ὃ σαὺς φρώτως ϑεωθβοϑῶ - 
φὰΡ οἱ ἀπὸ σῷ πλήϑες σιωαγωγοὶ φ«ρὸς σὴ σαυτὸν ᾧ σὲ ἡγωμέν:» ἐΐσιον 5». καὶ 

: ὅσω 
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ὅσα: πὸ σὰ ἑνὸς διαρετπκο εἰσιν εἰς πλῆϑος. ἐπεὶ γ ἐκ σέρατος ᾧ ἀπειρίας 
σιωεσπήκασι,., ᾧ ἐν: ᾧ, πλήϑυς, μέσω σέ εἰσι πῇ μεολεξ, ᾧ ἈΞ; ἃ εἐυσὸν λό- 
γον αἧς σίας μετειλήφασι ζ. σωαγωγῆς.. διαιρέσεως 9 αγαπλωώσεως 4“ἙῈ καὶ 

σιραλήσεως , ἐπιςροφῆς σε ἐπὶ αὸ ὡρισμένον", ᾧ ἐπ᾽ αυσᾶ ἀποσσάσεως. ἐςι με 
ὃν ᾧ εὐ αὐ Φάλκεκαπκῇ αὐ περὶ αὐ ὃν φροηγεμένως ΤΡ Δ. ΟΡ 0 16}. "ὶ ποιαυ τη 
ας: ϑεωρίας ἐνέργεια. ὁ μίω ἐλ ἔχει γέ αι διάφορον αὐτή φροῖς ἐχείνίω καὶ σμι- 

κρόν. ἡ μὼ γὰρ. «δ ἁπλῶς ὃ ϑεωρῆ, ᾧὶ σἔτο. συυάγε. ἢ διαιρᾷ " καὶ Ὁ τὸ 
μαϑυμδιαϊκὸν. ἐπισχοπάται,, ᾧ περὶ αὐυσὸ ποιάτωι σῷ κόγδ «πὸὶς διχιοὶς πγιὺσος 

ἐνεργείας ο" εἰσὶ Ὁ ᾧ. ἄλλαι ϑὴνώνε αἱ σὸ΄ κοινὸν ἐπὶ πολοῖς ἐπιβλέποσώι, ὁσας 

οὐ χοὶς Φι(αφέρεσι μαϑύμασε κοινοὶ αἰναὶ ἐδ) ἃ κοινὸς λόγας δεωρῶσι, ᾧ κοι- 

γοὶ μέπσρα οἷξ' ἀφοριζονται σοὶ Φηαφέρονσοι",. οἵον αἱ πὴς ἰσσόπήτος ἃ ἀνγισοόηηχος 
ϑεωρίω.. ᾧ αἱ. «δ. συμμέαρα ᾧ ἐσυμμέτρε " αὗτωι γὰρ αἱ διωάμεις πὶ κοινῶς 

ἐπὶ πλαόνων ὑφέτηκοσκ ϑοωρῆβσιν " ὠγαιαίδϑετας Ὦ σμύχαις αὐ πὸ ἴδιον ἐχάστε 

σῆς ὁσίας δεωρᾶσαι., οἷον δῥ ἐφδι!δ κῶν, χκαϑήσον εἰσὶν ἀορϑμοὲ, ᾧ (δ μεγε- 

7) καθόσον. ὑφέστκε η΄ μεγεϑη" ἃ ἐπὶ δ ἄλλων ἈΠῚ 2 οἰυπὸν σρόπον. εν 
δὴ παὶς ποιαύτω: εἰσὶ, ἃ αἱ σίω ὠναλογίαν τοὺ παναιχὲ ὑφισσαμένίω νοῦσοι, 
ἄγωθεν. μοὶ ὁπὸ δ, «ρωπίσσων᾽ ἀρχόμειωι᾽, σ“ελόσῶσω Ὁ ἐπὶ πὲ ἐσχατπα, 

προϊδσαι Ὁ Φ τ μέσων, τπηρᾶσωρ Ὁ ποανταχϑ πὰς αὐτὰς λόγες ᾧξ ἐπέρας οὐ 

τοῖς ὀδιφφέροσι,., ἃ δι ὅλων οὐυσπες ἐνα 
σὰς ϑεωρόσας αὖ καλὸν, ᾧ «Ὁ μέτρο» δ μαϑδϑυημαηκῶν ἐσιῶγ' αὖ." τε ἡρμὸσ- 

μένον ᾧ αὐ σύμμετρον' ἀυπῶν᾽, «ὐ χκόγῳ «νὴ δετέῦν᾽ ἔχασι γὰρ κα ὼ δικείαν 

εἰυπσῶν φύσιν. ἐυπαξίαν ᾧξ «ελειάτραρ., ἢ πάνπ ὕσα᾽ «αροσήκει ἐγαϑο σοῖς μα- 

περ᾽ γαζομ γα Φώνερθθ᾽" δ μίω οἰ λδια καὶ 
! 

᾿ 

ϑημασιχοῖς ἐΐδεσι,. τοῖς μοὶ ὃν πολοῖς αὗτω τε ἀκίγησλι δοκᾶσιν' εγώ χ. καὶ΄ 
περλ᾿ εἰκίνηποωα' πὸ γγωσσᾷ- ἐνεργεῖν. ἐς μίω ὀὁρδῶς σε ὠῤέσκα αὅτὸ. ἔσαι γάρ ἀγα 

᾿Μαϑήμαπια". ἃ δ᾽ πἧς κινήσεως ἀρλδμὴν., ὦ, πὸ μέτρα ἀυποί. σὲ καὶ ἑαυπὸὶ καὶ 

φρὸς ἀληλωα, πῶς ἔχα «ξεως ᾧ συμμεσοίας,, ἐπισκηπᾶ, σας πε΄ «σωμάτας «δ΄ 

ψυχῆς περιόδες , ες ᾧ αὐ ἐρανὲ περιφοραὶ συωυυπάῤχοσι, πῶς ἔχύσι συμμε- 

σοίας.,, ᾧ, καπέ πινας ἐφιδμὲς, ἢ δ᾽ αἰ σιωαρμύξασι, ᾧ πάντα «ὁ τποιαῦκ᾽ 

αὐ. ἐπισκοπᾶσχαι " εν΄ οἷς Ὁ" χοαὶ- ἀστρονομίᾳ, καὶ ἐὐμονικιλ περρέχονται.. 

ἔνα ποίνυυ' φ,ατείνωσιν α΄ μαϑημαασικαὶλ᾽ διωάμεις,, ναὶ ἐπὶ «ὧς ὯΙ κινή- 

σδεων' ϑεωρηπκχος,. ϑετέον᾽ ᾧ. παύσεις, ὡς περρεχομένας ὑπ᾽ αἀὐυπῆς ο«συύτως δὲ 
᾽ οἰόχεσυ ἢ ς ἦν π᾿ 7.0 , ἡ ἐν 5 Δε οὐ , , ᾽ 

εἰγαιδ ιαραᾶν λκὴ πὶς σταϑεραὰς ἃ. Δ εκινητων εἰδωών  ᾧ χόγων ϑεωρησικοὶς γ), χαὶ 
ὦ σότων'᾽ τρὴ: ἄληλα «ἰξιν δυυαμέγων συλογίξεσϑωμι", εὐ αἷς αἱ᾽ πολαὶ πῆς 

μαδηυμακπλῆς εἰσὶ σύμφυτοι διυάμεις; πάξεας Ἂ αὐτῶν ΠῚ ἃ ἐσίαν δ γνωσαὼν 
ὧν εἰσι ϑεωρηπικαὶ, δέ ἀφοοίζεσϑαι" εἰ πὶ μὲν. ἀροηγξᾷσαι" αοὶ- Ὁ ὑποπέξσεσαι, 

καὶ ἸΩἹ ἃ σῷ χαλξ φροσίμησιν - εἰ σὰ μὲν σὸ ὡρεσβυτατον καὶ ἀκρον. καλὸν 

Φεωρῆ.. πὸ Ὁ, πὸ ὑποδεέσσερην ταὶ αἰσελές σοά ἢ δφοροὶς ἐν ἀυποῶς κήπαέον 

ἰπὸ τὸ πρόπε ΔὟ᾽ ἐνεργειῶν, καὶ τὸ ἐξηλαγμένε, σῆς γνώσεως, χαὶ ἀπὸ 

συρεζγμένων ἀυντῶς δφόρων ὄντων Ὡρὸς ἃ συμπηλέκεσι. πὲς μαϑησεις " σὸ ὃ 
ποδαχῶς αὐτῶν ἐπισκεππέον ἀπὸ. δ ὁζηλαγμένων γγωσσὼν πῆ μαθήσεως “᾿ 
εἰπὸ γὰρ τότων φαλνονται πολλαχῶς αὐταί πε ὑφεσσῶσω αἱ διωόμεις,, καὶ πο- 

αὐυτρόπως ποιόμεναἱ[ εὶς ἐνεργείας οἱ ὅχως ἂν πιο ἐν ὑπηγραφῇ. παῦσο. ἐν σ΄ ρχῇ 
Φξστείλατο΄. οὶ δ᾽ ὅπερ ἐσσὶ Ὡροσῆκον͵, περιμένειν ἃ πάντα περὶ αὐυκπῶν΄ 
χόγον. ὕτω γὰρ ἂν μάλισσα' τελεία ἡ περὶ οἰυσῶν. διδαχὴ πάρα οϑείν .. 

ΧΟ τ 2. πε" 



μὲ Ὄ ἸωΩΡ Ἰῇ ἘΡΊΧΒΙΑῚΣ 

Ἐπεὶ ἢ πᾶσα ϑεωρία καὶ πῶσα ἐπισαύμη ἐκ δ πρώχων στοιχείων παρα, 
λαμβάνει σα ἀμετάπτωτον » ὅσον "ἰ σαῦσα ὠρισμέγα, ὦ μι ποτε ἄλως ἔχον- 

: Ἰδυῆν ἊΣ Σ - τ ϑὴο᾽ ΡΣ ὃ ὅκα : ͵ σὰ, απὸ σὲ αἢ' διεξοδὲ σὴς ὄχ δ στοιχείων, φίω σελειόσηχοε ποιεῖσαι καὶποέ- 
᾿ " ᾽ ῃ ᾽ , ἧς ἂς ΄ ΄ ᾿ , « δε ’ 

ἈηΜ{ ιν" ἔπ σὲ οπὸ δὝῥΠ ὀικείωγ γενῶν ἐχκάσπρ σον φὡρόσφορον ἑαυτὴ δ κόγων 
ὃ Φ « , ᾽ »" ῖ ᾽ - - 

Φ δ ἐποδείξεων ἐυρίσκα τρόπον, εἀναγκῶον ᾷ ἐπὶ αἣς μαϑημααικῆς σαοι- 

χῆά σε αὐτῆς Ὡροδιελέο δώα πὸ κοινότασοι.,, εἰς πᾶσαν τίω ΣΤ μαϑυμάτων σύγ- 

«(ἈΞ 
Ὁ ὝΞΣ ἢ 

σίσιν, ᾧ γενῶν ϑίραν ποιήσασϑαι. δῇ οἰχκειοσίσων, ἃ μώλισαιᾳ ἐπὶ πάνσαι κοι- 
δον » - , ΄ ͵ 

γτῶς Φιαρτεινόντων. ἐπεδοαν ἢ σακῦσα καασίδωμεν., σκεψόμεθα πάλιν εἰ ἕσερα 
» ζ [ ὩΣ ᾿ -» , αὐφί-. 

μεῦ. ἔςσε «πὸ σπσοιχειώ,, ἔπερα Ὦ πὸ γένη, ἢ «πὸ αὐπὲ, πῶς μὼ γένη, δεωρεῖς 
7 

σαι.) πῶς Ὁ στοιχῆᾶς, ᾧ «(νι δὴ διέστηκε πὸ ἐν οὖ μαϑημαπικῃ. φοιαῦσε φῇ 

ἐν ταὶς ἄλως ἐπισαήωι: ᾧ ἐσίαις γενῶν ᾧ σχοιχείων . ὅσα πὲ ἐσαι γοησοὶ γ ἃ 

ὅσα. φέρεται ἐν πῇ- γενέσει. ὅπ μὲν ὃν ὡρισμένα ᾧ ἑστηκόσο. οἰοἱ σοὶ αἷς μαϑη- 

μαπιῆς ἐσᾷ στοιχᾶς ᾧὶ γέγυ, ὁ σε ἄριστοι δὴ δ ἐν φιλοσοφίᾳ συνομολογᾶσι 5. 

ᾧ. αυσαὶ. αἱ. ἀποδείξεις μαϑηματπικαὶ συμμαρτυρᾶσι σαφῶς, ἀεὶ ὙΩῚ σοὶ απο χαὶ 

σσαύτως ἔχόσω. ὅπ ἢ ᾧ τῶ: «ρῴώτοαςς ἀρχαὶ αὃς μαδημαπικῆς σία: συμφω- 

γε ᾧ ὁ περὶ αὕτων λόγος, ῥάφιῳ καπαμαϑεᾶν.. ὦ γὰρ ἐπὶ αὐτῶν «αὐ ἐν ᾧ σὺ 
πλῆδος,, πέρας τὲ «ταἱ ἄπειρον, σωυ σὺν τὸ κ' ἕτερον, στοιχεα κ᾿ γένη ἃ ἐπὶτ 

στήμης ἐσαὶ, καὶ δἥἧὔ ὑπ᾽ ἀυτῆ; γιγνωσκομένων φὡραγμάτων. ὅσων μὲν ἕν σαῦ- 

σὰ ὡς αίᾳφο ϑεωρῶμεν κ᾿ ποιηπικοὶ σῆς ὕὅγχης μαδημααικπῆς ὁσίας, κα ἃ περὶ 
οἰυχία, ϑεωρίας., ἀρχαὶ νοείσϑωσαν αἱ γὼ εἰρημένα αἰσίωα " ὅταν Ὁ ἐνυπαρχόγ- 

Ἢ παῦπει. ῷ συμπληρᾶνπε σίὼω ἐσίων, ᾧ σὴν σἣς ἐπισηΐμης λῆγον). γοῆτοωιν ,),, ὡς 
στοιχεῖα σαῦπε γοάσδω " ἐπεαδαρ Ὁ ὡς κοινὰ ἘΠῚ σόνσων δ μαδϑημάσων κα- 

δὴν Ὁ Ἄρτι ι - ᾿ ᾿ τ ͵ ΄ τοΤ 3 ᾿ Ι 5» ι ἜΛΕΣΣ ες 

φἰόωμεν οἰυτὸὼ ας ὅσίοας σὺν σύνδεσμον παρέχοντος δ οὐ μέρει ζ ἐδοὴ ὕττον 

οἰυποὸὶ καθ΄ ἰυσὸ ὑφεσπρκότα, σὐπε διὶ καϑορῶμεν αἰὐυσοὸὲ αἷς γένη. « οἰυαοὸὶ ἄρα 

πῶς με ἐστν ἀρχηγοὶ σἧς μαϑημαπικῆς δεωρίας.,, ἃ δ ὑπ᾽ ἐὐτὴς γιγνωσκο- 

μέγων ὡς ὄνσων͵, πῶς Ὁ στοιχει γοεῖσαι,, ἄλως ὃ σάλιν οἷς γένη, ἐχ ὅκα; 

και᾽ ἐπίγοιαν πὸ λόγῳ μόνῳ Φαφέρε. ἐδ᾽ ὃπ συμμεταβάλετοαι ἃ ἕσερα ἐξ 

ἑτέρων γίγετοαμβ ΠῚ σὸς φιαφύρας σχέσες, αλλ ὁαι. σοὶ ὐπὸ Ὡροῦδ ἐς ποιεισαι κὶ 
διυφορως ἐν ἑαυποῖς «λχαονγας" ᾧ δὴ ἢ ΟῚ ἃ αἧς αἰαίας φιάἀφορον ἐχα σὐ ἀδιά- 

φοροῦν " αὶ γὰρ σιυσόν ἐσαι καθ᾿ οὐ ἄνω « Δα ἀσωμάτων ἃ. συμπληρωαικὸν 

ἄλων ὑπάρχειν, αλδ'ο ἐδὲ «ὃ ποιωαικὸν ανὼν ᾧ αὖ ἁπωσᾶν εἰς ἐσίων συνπελδν , 

φὴς οἱυπὴς σώξεως χεσυχηνεν " ὅδ᾽ ἔσαιν ὅπως ποτὲ σὴ συνταχισμενον μεδ᾽ ἐσέ- 

βῥων πίω. καϑ' αὐυτςὸ ἐσίον καφισάέστα εἰς σὺ σύνταξιν" αλδλ᾿ ἐκείγίῳ με αἰ φίγα 

σι χωρὶς, σῷ ἀλλ ἢ σιωυφοίνει εἰς σῷ συμπλιΐρωσιν ἐκείνων  ἐσιῶν 
εἃς συνεχεῖ εἰς αὐ ἐένα. ΠῚ δ σὸν αἰναὸν λόγον ἐδὲ καὶ παρέχϑσα σὸ εἶγῶ 

, ἢ Ψ, ΄ - " - ᾿ 49 92 , ΠῚ "» 

οὐπία συνυπάρχει τοῖς ὑφ' ἑαυαῆς οἰχοπελυμένγοις " αδ' ἔσαν ουπῶν πρεσβυκέρα ν. 
΄ - 

κασ᾿ ουτὸν ἃ τῆς «σίας κόγον, χωρασαήν αξ ἔχει ἐν ἑαυ σίῳ ὑπόσσασιν., δι: 

ἣν ᾧ σοῖς απαραπστομέγοις ὑφ᾽ ἑαυτῆς δίδωσιν ἑπέρον ὑπόσαασιν μεὸ᾿ ἐἑαυπήν" 
ἔσω δὴ ὃν ἡμῖν αὐ ἄπαρον γ, ᾧ στὸ πέρας, ἐυχέγω: κῷ ἐν ορχαῖς χαὰ στοι-" 
χείοις ταὶ γένεσιν ἀφωρίσδη. Φῳφέρα Ὁ παῦπο ΝΠ μοῦ γοησῶν ἀρχῶν χαὶ ςοι- 

χείων χαὶ γενῶν, διδαι ἀπολεέπεται οἰυπῶν σελασπγαι,, χαὺὶ καϑαρόπηαι καὶ οἶπλο- 

σὴ σε ᾧ τῇ ἐπιπλεῆσσον Φαυγεινόσῃ περιοχῇ, σῷ πα ὠρίσϑαι. χρὶ ἔπ αὐ καάλ- 

λει» "σὰ ποῖς ἀγαϑοῖς ἅπασι. ΦΟ ἢ ἐν γενέσει Ὡροέχα πίξει . συμμεποίῳ αἢ 
εἰκινήσῳ., καὶ στμαϑερᾷ φύσει, εἰδῶν χκαϑαρᾷ, μετεσίᾳ τὸἪ ἐσωμάτῳ κ' αὔχῳ φύ- 

σοι; 

Ἑς 



ΒΕΧΑΚ ΕΣ Ἀ. »οὅ 
σειν ᾧ συλιβδιω φάναι, πᾶσι σοῖς βελαίοσιν. ἐκ δὴ αὐτῶν ὅγ συγάγεα αι 
μέσα ἀυντῶν ὠἐμφοπέρων εἶναι πότων, ἔχεν τε μετεξὺ σἕξιν δυναμένίω εἰμφοσέ- 

ρθις ἐπικοινωνεῖν ν. κὶ Ὡρὸς εὐμφοότερα. δὴ “ἀνπὼὸ ὥπορῶμευεν ἐπίσης. ποιαῦατὶ 

δν σις κ᾿ περὶ αὐτῶν φιὠγιγνώσκων, δκ ἂν ᾧφμαρποίνοι σὰ Ὡροσηκοντὸς. 
Περὶ ἃ ὁμοιοσπηγαος ῷᾧ ἀνομοιότηχος, ὡς μωὺ πολλή ΄ς ἔςτιν εὐ σοῖς μαϑή'- 

μασι ᾧ ἐπὶ «ἧς μανημααικῆς ἐσίαεγ, μεγάλην σε ἔχει πῶ δυναμιν εὐἰσαῦθα,, 

πανπες ἂν σωομολοχγήσεαν. δδε γοὶρ οἷόν σέ αἰ ϑεώρημα γνῶντω μαϑυμαα- 

κῶς, εἰ μή. αἴῪἜῊ οὐπὸ κασμσκευάσειεν,, ὁρισάμενος «ἢ σχῆμα: εἰυπρὸ Ὅμοιον, ἢ δὲ 
ἐσέρας εἰχήνΘ' ποιησάμεν Θ' σὸν περὶ αἀὐυασῷ χόγον ᾧ ἐφ᾽ ἑπέρε ἕτερον κατο- 

σκευίσοας, χαὺ ἕνα λόγον σὸν ἃ ὁμοιόωχος, ελ᾽ ἐχκῆγο ἀξιον δεωριίας, αὐγὲς 

εἰσὴὲν αὗπωι, αἱ κοιγνοχήτες,, αἱ αὐ ὁμοίᾳ ἃ αἀγομοίδ,, ἐπὶ πέσον «ε ὀχετείνοσιν' 

ἐν χοῖς μαθήμασι, ᾧ, σῶς ὑπόρχοσιν εὐ αὐτοῖς, μΩ͂Ι αἱ σε διεστήκασι «ἶἢ 

οὐ τοῖς γοητοίς, ἢ. ὠσδητποῖς ὁμωνύμων λεγομένων». ὁμοίων 4 ᾧ αγομοίων. 
δᾶ δὴ νοῆσω «ὅσο, ὡς αὶ ΠῚ ποιότητα αὃ ὅμοιον ᾧ ἀνόμοιον λέγετω; ἐπὶ τῆς: 

μεαϑημασικῆς ἐσίας.), ὅτε ΧἹ σχῆμα ποιὅτον., οἷον ἐπί πσισιν ὡς ἕσερον παρ᾿ 

ἑἕπέροις ἐπιχέγγετοι. πὶ μὲν γορ πε τοιαῦτα. ποιὰ ἐν τοῖς σιωϑέσοις: ᾧ περὲ 

σύνθεσιν φιλᾶ συμβαίνειν" ἐφ᾽ ὧν ἕσπερον μέν ἐτι σὴ ἐπιβ κεἰ θολὰ ἕσερον Ὁ. 

ΓΟ "ἐἢ ὑποκειμένῳ: συμβεβηκὸς 9. .-χαροικαῆροί ἀξ ὦ εἰδυποιίον περὶ ἃ ὑποχεμένύο 

φύσιν ἐγαπερχαζόμενον" δ᾽ ἢ γαὼ ζυαῦμεν ὅμοιόν πε ᾧὶ αγόμαιον, πρεσβυπερόν 
ἐς, πάσης συγϑέσεως " οὐδ᾽ ἐδ: "τὰ σχέσιν δεωρᾶτωι σοιαυσίω, οἵα. εὐ αῷ 
σῶς ἔχειν ὑφέσαηκε. δὴ γὼρ καϑ᾽ ἀυκὲὶ ὑπαρχόντων ὐπὸ δε ΝΜ ἀλὼν ἠρτη- 
μέγας γοεῖν, σᾶς ὑποσυάσεις. ἔστω διὴ ὅσω κατ᾽ ἐσίαν ὡροηγόμενον αὸ γυνὶ λε- 
γλμενον ὅμοιόν σε ᾧ ἐγνόμοιον, ἐσίον ὃ. αὶ πᾶσαν εἰλεὶ τί μαϑημασικίω 
εἰδὴ φινοὶ ὃν ταῦτα σῆς ἐσίαι ἔς πῆς μαὃ δηματικῆς" δ᾽ γὰρ δᾶ. αὖ πλιὸν ἢ 
ασὸ ποσὸν οὐ σι δ σερξνσος ᾳρΡ ἐσίκ, ἀλίω μὲν ἐπιστιμίω: ἐπὶ ὅσίᾳ ϑεωρητι" 
κίῳ σμυπσάτσαν,, ἀλίω ἢ ἐπὲ αὖ ποσῷ, ᾧ ταύτην οὐφορέζεσϑιω εἰνα αἰὼ μα- 
ϑυμᾳτικίώ" οὐδ᾿ ὥασερ ἔχε; φύσεως, ὅτω χαὶ τίὼ οἰχᾶαν ἐσίαν «ἰὼ μαϑυμακι- 
κίω. ἐπισκοπεῖν, ᾧ πὶ εἰδὴ παῦτω ὅσα πέ ἐσι; ᾧ ὁποῖα ᾿ ᾧ ὃ δὴ ᾧ τὸ πο- 
σὸν σωνεξεσίζει ) ὄτε «αὐ «ἡ τοῖς σώμασιν, δπει αὐ γοηπὸν παροβαιγμα γ), εἰλ᾽ 
ὅσον ἐςὶ μαδϑηματικόν. ὡσαύτως δὴ ὃν ᾧ αὐ ὅμοιον, ᾧ σὺ ἀνόμοιον, ὥστε 
εἶπε ως κοινοὶ γένη, περὶ τὼ ἐσίαν, ἢ ἀδη, ἀπε ὡς κοινὰς διωώμεις χεννηφι»- 
καὶς εἰδῶν ΟἿ εὐ ποῖ: καϑ'᾿ ἕκασσιει μαθημάτων πέφυκε, συνδεωρεῖν καὶ ἀύυν 
πὸν σὲν αὖ εἶναι λύγον, δχωτείνα Ὁ ἐπὶ μὲν πῆς ὅλης ὑσίας μαϑημασπικῆς εἰς αὐ 
ὅλον ἀυτῆς ὃν, ἐπὶ ὃ δ κατα μέρος μαϑημάπων., εἰς σεὶς ὠεοιτ ας αὐυτῶν. 
ὑποστάσεις. ᾧ ὅτω καϑόσον ἄν τις ϑεωρῇ πλείονας, ἢ ἐλάτσονας, ἢ μείζυνας, 
ΦΞ. κασοιδεεσηέρας σέχων περιγραφὰς, πέσως συμπαρεκπσαάνει αὸ τἀιροιδν ὦ οἶνός 
μϑυον, ἢ ἐπὶ «λεῖον. ἢ ἔλαττον διήκοναε. ἐδὲ γοὶρ ὅλως πλῇ γϑος, ἢ φαίρε- 
σιν. ἦ ἕνωσιν, ἢ Ταυτότραες ᾧὶ ἑτερόσγηρε δυυααὸν, εὐ σοῖς ὄγχως μαθηματικοῖς 
ὑποσσῆναα,, μὲ φρρηχησαμένην ἡ κασ᾿ ἐσίαν ὁμοιότητος σα ᾧ, ὠγομοιότησος - 
μυκέτι ὄν ϑαυμάξωμεν εἰς ἃ ἐφ᾽ ἕν χένος, ᾧ ἐπὶ πλείονα ᾧ ἐλάστονα,, καὶ 
ἐπὶ ποίντα ὀχῳπείνεσιν - ἀλὰ πολὺ μᾶλον ἐκεῖνο χρὴ ϑεωρεν ,. αἷς ἈΠ χίῳ. 
οἐκεόσηπο ἑκάσσων. συγγωνῷς ἀντοὶς «ὐνπαρχύσι, ὡ δὲ ἌΤΩΝ ᾧ σφ λέ- 
χω διὴ πὸ ὁμοίς ᾧ εἰγομοίᾳ αὐ ἕν, ᾧ σὰ πολιο, ᾧὶ πὲ μα ξυ σάσων, σοίξιν {π. 
οἰυτῶν ἐπιβλέπειν ἥσις ἐστὶν καὶ Ὡροσήίκυσα,, ἃ δῴνομίΣ ἐφ᾽ ἑχκάσπεις τοῖς 

μα 
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μαθήμασιν ὡς πέφυκεν ἕχατα οἰυτῶν μεσαλαμβάνεν.. εἰ δὴ σιῦπι ἕσως ἔχεις. 
4) ἐπισήμη. μαδηματικὴ. πασῶν. ἂν ἐΐη κυρμωπεέίαγ᾽, ἥπις αὐ αἰυπὸ σὴς ὁμοιδτη- 

Τος αἶπιον κ' “ἧς αἀνομοιόχητος, ἐπὶ τὩροτέρων αὐ ὑσπέρω;. ὡσαύτως" ἀνδυρίσκει" 

ἐπὶ ὃ δ ὁμοσαγῶν. ποιᾶσαι. οἰυσῶν. τω δέασσον. διάκρισιν᾽, κἰ' δὴ καὶ παρὰ 
δόξαν. δ πολλῶν ἈΠῚ ἃ ἀσωμάτων πρόπον. ἐν μωῤ ποὶς φφέροσι. σὺ ὅμοιον, 
ἐν ἢ τοῖς ὠἀδφοροις σὸ ἀνόμοιον δεωρεῖ 5, κι. ὁμοίως σνοναίῳ ἐγ ἐλήλοις συ- 

γεξεηοίζει, ὥσσερ ἐν πὸ ὁμοίῳ σὺν. ἐγόμοιον. ἐπιϑεωρᾶσα. πῶς ὃν. ἐγγίνεται αυ-- 
σῶν ἑκάπερον, ἄτα ἂν κατανοήσωμεν., εἰ. φυλάτχοιμεν κὶ ἐνασαῦϑδια «ὃ ἰδίω. 

μα «ἦς ἐσίας, περὶ, ἧς ποιόμεϑα. πὖν' λόγον. μήχσε γὰρ ὅτως: αὐυσὰ- νοῶμεν ἐγ- 
γίγνεσδθωι ὡς σοὶ ἐΐδη «πὶ. ἔνυλα. περὶ «ἰὼ. ὕὅχίω ἐμφαναίζεται." συμφυὴ γάρ ἐνὶ 

κ' ἀμεαώστατα. πῆς μαϑημακικῆς σίας, περὶ ἧς ποιόμεϑα σὸν λόγον 7). Ὁ) ἐν 

ἢ χἹ σῷ. εἶναι ἔχε" μύτε ὅπως. ὥασερ αἰ ἔμφυτα ἐν. τοῖς σωμάσιν, οἷον καὶ ϑεὲρ- 

μότης ἐν αὖ πυρί" κ᾽ γὰρ. ταῦτα εἰ κ᾽ ὑτι μάλιςα' σιωυφέσπηκε τοῖς ἔχοσι» 
εἰυποὶ, αλλ ὅμως ϑεωρᾶτωί τις συνϑέτε. φαφορότης, καθόσον. μεπέχεται ἀἷς ἐσέω 

βοι" απὸ ἢ μεσέχει,. ὡς ἄλα. ἐπὶ δὲ γε. δίῥ᾽ κατ᾽ ἐσίαν: προυπαρχόντων ἐν τοῖς 
πῶ Δ 00: ὅσιν 9. ἀπλῆ σις. ὅσα. δεωρᾶπωα., δι᾽. ὅλης ἑαυπὴς ἀσυύνϑετος ὅσα" 

ὅσῳ γὰρ μᾶλογ αἀσομαπός ἐς χὴ χωρισαὶῆ: ἶ᾽ σώ ϑέτων. κ' φχεσσαπῶν ὄγκων. 
σοσότῳ ἡνεὶ » ἀπλέσσερον κ᾽ καϑ᾽. ἑαὐπὸ ὑφεστηκὸς ἔχει καϑαρωπεροὺ,, 4, ἀξ 

ὅμοιον. κ᾿ ἡἥμοιον ὠμιγὲς,, ὡσαύτως κα) πὸ κοινὸν ἐν οἰυποῖς. εἰκίκρλνεξ κ᾽ 
δ ἀροὴ ἦν: μον, δι ὄν σαῦτο. συνομολογέμεν 7) δεὶ κἀκᾶνο κασαμαϑεῖγ» οἷς 

ἢ μαϑηματικὴ. ὁμοιότης κ᾿. ἀγομοιόχης ἑτέρα. σὴς ἐπὶ Οἶδ᾽ γοηπσῶν. Ὁ πῆς ἐπὶ 
Ὁ ὠἰσϑυτῶν ὑπολαμβάνεσδοι ὀφείλει. ὑμοιοσησῷς σὲ ἊΝ ἀγομοιόχσησος. διακθλ- 

δήσεσοιλ. ἢ οπ᾽ εὐπῶν καθ᾿ ἔγα μοὴ. σρόπον 9. καὶ ὃν σὰς τρέϊς ὁσίας. διεςει- 

λάμεϑα.. δῆλον γὰρ. ὅτι αὐτωρ' διχφερυσῶν', κὶ τὰ ἐν. ἐυποῖς ἐΐδη τειχῇ 
διοίσει" χαδ᾽ Ἑσερον διότι 7 μεσόσυτι ευπῶν διορίζεται: ἐκείνων. ἄκρων ὄγα᾽ 

“ων, κὶ σίω αρχίω κΚ αὐ πέλυς ἀφοριζόνσων., ῥ περὶ. τίωὡ δικείαν: ἐσίων εἰ- 

δῶν." κ᾽ ἄλως ἢ στὰ μοῦ ἀρχηγικεὶ. γοείσϑδω., ποὶ δ᾽ ὡς; ἐν εἰ ποσελέσμαπος 

τάξαι. γιγνόμενα. στὸ Ὁ μεσαξὺ φυόμενα δὶ σε Ὡροηγύμεένων αἰαίων κὐἡ δἧδ ὡς 

ἐσχάτων εἐἰποσελομένων οπαῦτω. δὴ" φροειληφόπες. ῥᾳδίως ἂν διωηϑείημες εἶπ ὃ" 

σάτων. κ) Τὰ ἐν ἑκάσαρ δ μαδυμάτων ἴδια ἀυνπὼν ὅμοια καὶ ἀνόμοια" ἐν τ- 
ἕξει ϑεωρεῖν, ὁπόσα σὸν ἰδὴον περὶ αυτῶν. λόγον. ποιωμεϑάς νῦν. ἢ σὰ κοινοὶ 

ἡμῖν. περὰ. οὐτῶν ». ἄχρι πότων" ἐιρήσϑω. 
᾿Απὸ δὴ σοιότων κ' ποσάχων γενῶν ἡ μαϑημασικὴ ἐπιστἔμη" συνισταμέ- 

γηταἰρχῶν πε κ᾽ στοιχείων γ. κ᾽ τοιαύτη ὅσα, δίχν αἀὐυσίω προειρήκαμεν γ ἐκ 
ἐσὶ, βμαχυ διατείνει, ἐδὲ ἐπὶ ολίγα' ἅσσα δῥ ἐν «αῷ βίῳ «Ὡραγμάτων : εἰλ᾽ 
ἐπὶ πὰ μέχιστα. κ κάλιςα 4 σε ϑοίων κ΄. ἀνθρωπίνων. ἐγαδῶν συμθάλε- 
πὰ. πρῶτον ὃν ποραδϑώμεν εἰπεῖν ὅπι περὶ ὅλίω. φιλοσοφίαν διχει γ κα) περὶ 

πᾶσαν. ἀυτῆς δεωοίαν Δ σε ὄνων 5) αρρ  ρῷ οἱυτή τε. ἡ: ὅλη 2, ἢ σοὶ γεν 
εἰυπὴς . Ὁ, Τὰ ςοιχεῖα., κ᾿ ἐν ἀρχαὶ, ὅσα. σε ἐστι. ΠῚ μαδηματικῆς," ἢ ἐί- 

δὴ, ΕἾ εν ΑΡΟΗΡ εἰς ὅλίω. φιλοσοφίαν." δὲν δὴ κι ποανταχδ τ νῤες οἱ 

ἄνδρες σοῖς μαϑήμασιν, ὅτων τινὰ φιλόσοφον ϑεωρίαν. ποιῶώντω " ἀσώματα 

γὰρ ὄντα κα'ὶ μέσα, κ' πᾶσιν. ἐναρμόξεσϑαι διωάμενα. σοῖς ὄσι.»γ αὶ ἀφομοιξ- 

σδὰι πρὸς πιέσας σας ἐν φιλοσοφίᾳ ἐπιστήμας, ἡμῖν μεγελα: συναίρεται " σῇ 

τ γὰρ ϑεολδγίᾳ παρασχόνῆν προόδνπρεπίζα κ᾿ ἐπιτηδειότητα.) ὁμοιόσητοὶ σε 

Ὡρὸς 
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“πρὸς αυσίω ψαρέχει κ' οναγωγὴνγ) κ᾽ ἀποκάϑαρσιν " πὸ μο “νοερὸ ὄρψανα 

οἰπολύεσων δ δεσμῶν Ὁ) ἐποκαδαίρασαν,, συνάπσεσαν “σε πρὸς αὖ ὃν, σῳ ἢ 

χάλλε ᾧ σὴ ἐνυταξίᾳ δὲ] ϑεωρομένων εὐ ποῖς μαϑήμασι σλησιάζυσάν πῶς τοὶς 

γοητοῖς,. ὁ δὲ “τῆς δ ἐμεσαπταυσων ἃ ἐκινήπων ϑεωρίας πρὸς «αὶ ἑσχῶσα 
"ΟἹ σὰ αὐυπὸὶ ᾧ ὡσαύσως γουσοὰ, ᾧ ὡρισμένα “ὠφομοιομένίω 5. “ἐθίζεσαν ὃ τίω 
διαγοιαν,.“ἡρέμα πρὸς αὖ φανὸν “σὲ ὄντος ἐπιβάλεν, δῆ σε σωμάτων αἀπά- 

γῦσαν, ᾧ πίςιν “περὶ ἃ δ ἀσωμάτων -ἐσίας ἐντιϑᾶσαν, βεβωοτηπί σε ἐπι- 
σαημονγικά -κ) ἀἰκρίβααν παρέχεσαν. πάντα «γὰρ «ἃ ποιαῦτε φέρει μεγαάλίω 
οἰφορμίω εἰς τἰὼ ὧδ, ὄγτων ᾧὶ γοητῶν “καπανόησιν» εἰλοὶ “μίω πὸ γε φυσικῷ συ- 
γεργᾶ ἐ μετσρίως συμμετρίαν Δἷδ εὐ “ἡ φύσα παραδεικνύδσα:» ἐυπμξίαν ΄ε εἰς 

ἱπερβολίω χαὶ ἀναλογίαν, πίω ὀχ πάντων “δ ἐν πῇ φύσει διήκοσαν, κάλ- 

λος πε ᾿ἐπισκοπεμένη ἃ εἴδη φυσικοὶ, "καὶ σὰς περὶ ἀυτῶν λόγος, στοιχεῖα σε 

καὶ οἐπλόσακσα χαὶ σὸ σχήματα ἀυτῶν., καὶ πὸ 'κυριώπασι γένη κὶ ἐΐδη. πᾶσι 

γάρ σπἕτοις οἱ "γνησίως ἀπὸ Οἷῇ' πρώτων ᾿ὠρχῶν φυσιολογῖνσες χρῶνται, , σῷ 

γὲ μίω πολιασικῷ συμβάλεται, κινήσεως σεσαγμένης δ᾽ πράξεων ὁξηγομένη,, 

κίγῃσίν σε Δῥδ ϑεωρημάσων «()' ἐςηκόσων παρέχϑσα.. ἰσοσυσιίά σε πᾶσιν ἐνγαι- 
βᾶσα κὶ ὁμολογίαν σἰὼ «ροσήκᾶσαν, σῷ δὲ ἠθικῷ σωνκαίρεται λόγος ἀρετῶν 
περλέχῦσα καὶ παραδείγματα “μαϑημααικοὸ εἰδὴ ἐμφώνεσα, διον φιλίαι, ἢ ἐυδιαι- 
μονίας, ἢ ἄλλε τινὸς δ᾽ μεγίσσων ἐγαδθῶν., προςίθησι Ὁ αὶ πάντων δΔῥ οὖ 
σὸ βίῳ παραδείγματπι μαϑημαπκοὶ, οἷον ἐνγονίας, ἀγονίας., ἐυφοριίίας γ», 9 

ρίας, ἡ πάντων Δ ' τοιόσχων. ὅϑεν δὴ κ' πωυταχῇ δῆ χρησϑαι ποὶς μαϑ' - 
μάσιν ὥσπερ ἐν παραδείγμασι σώτοις τίω φιλοσοφίαν υὑπογράφογσας. πὸ οἱυπὰ 
μὲν ὅν ὁ λαμβάνωμεν πανταχᾶ παραδείγματα " πὶ δ᾽ οἰκεῖα ἐφ᾽ ἑκάσσων 
ὩἹ πὸ ἴδια γένη σῆς ἐπισπήμης παρατιδέμεδα,. διήκει “μὲν ὅν καὶ καὶ ὅλη 
σῆς μαθημοιπκῆς ἐσίκ, οὐυαή ’ε κὶ πὶ εὐ ἀυπῇ γένη ᾧ στοιχεῖα, ἃ ὅσαι ἐἰ- 

σὶν ἀρχήὶλ περὶ πᾶσαν φιλοσοφίαν. ἔνεστι γοὲρ κοινῶς ἐφ᾽ ὅχίᾳ φχεσείνειν οἶυ- 

σίω σὸς μαϑημαπικὲς λόγος" ἔνεσι δὲ κὐ περὶ απὸ μέρη πῆς φιλοσοφίας Φατείς 

νῶν εἰυπὸὶ, ὅπως ἂν ἡ απὸ λόγε χρεία ἀπομπὴ, ἐπικοιγωνεῖ Ὁ πρὸς ἐυπσὶ καϑ' 
ὅσον ἔχα τινοὸ πρὸς “οἰυσοὸὲ “ὁμοιόχσησοε.» "καὶ σωσέλειων πρὸς αυσὲ παρέχεται 

τί διβιβάζεσαν πρὸς ἀνπὶ ξ ὁδηγᾶέσοαν, ᾧ πρὸς μὲν σὰ ἐσαγκόσα κ' ὠρισμέ- 

γα ἐΐδη, κα ὁ ποσὲ μὲν ὄγσμε, ποτὲ Ὁ μιὴὶ ὄγαι,, ἀεί σε ασαύσως ἔχοναι ἀ- 

ναφέρειν καὶ σωάγειν πέφυκεν, ὡς ἂν ἀπολεαπομένη ουπτῶν πελειότηαι χὠ χκα- 

ϑαρύτγαι γ), ταὶ “ἢ τῆς ἀσωμασίας, ἵν᾿ ὅσως ἐΐπωμεν, Ἀεππότησι., ὑμοίωτωί πε 

πρὸς απὸ αἷς πρὸς ἱπερέχονσα. Ὕδ δὲ ἐν γένεσιν εὐύλων ἐιδὼν χωρὶς σὸὶ 

σωμάτων παραδείγματα προτείνει εὐ ἐίδεσι μαϑημακικοῖς, κ' ὅσω συσεργέϊ 

πρὸς ἀμφοσερα. 

Πρὸς μὲν ὅν φιλοσοφίαν δλίω, ᾧ απὸ μοΐρια -ευτῆς, ποιαύτίω συνσέλειαν πα- 

ρασκευάζα" «ρὸς ἢ δὴ σὰς σέχγα! πάσας, εἰς ἁπλῶς εἰπᾶν, ἐπισαμονιχίω 
ἐνπίϑησι Φίγνωσιν,, εἰρχ ἐς σε ἐυτῶν παραδεικγύδσα, κ᾿ σέλη.γ ᾧ διορισμὲς, 

μέτρα σὲ ᾧ ἐπικχρίσεις ἰυτῶν ογαδιδασκεσα,, σ΄΄ὸ, σε ὀρθὸν, ᾧ διημαρτη- 

μέγον αυτῶν ὀχῳσπέλεσα, ᾧ πότων ἑκατέρα στοιχᾶκς σοὶ φροσίκονσι αφορίζε- 

σά, πέλος σε ἀυτῶν γιγνώσκυσα, ᾧ πίω ἐκρίβεαν ἐνδιδᾶσα, πτπίωώ πε ἕυρε- 

σιν αυτῶν ποιόμένγη " ἐπειδὴ γὰρ χωρὶς σίῳω αε ἐσίων τῆς ὕλης ϑεωρᾷ ἄντη 
ἡ "επιστήμη λέγθις σε χρήτωι χωριστοῖς,), ᾧ ἐκ ἐχιπιρασ σομέγοις αἰπο᾿ 8. ἐγύ- 

λῳφ, 
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λὼν, εἰκῦχως ὧδ᾽ ταῦπε αἰτιώτερεέ ἐξφὶ ᾧ ἐγεμονικώσερα Οδῥ τῆς ὕλης ἐφα 
παομέγων «εχνῶν,) ἐς 4“ ἑύρεσιν εὐτῶν ᾧ ἐπίχρασιν ᾧ διάγνωσιν. μὲν 

ὃν δεωρητικοὶς σέχγας Φιρκαϑαίρει ἃ πελαοΐ, σαῖς ἢ ποιηπχαῖς εὐ παράδείγ- 

ματος πίξει ωρόσκειταὶ, σὸς Ὁ Ὡραχτικας ἀγεγείρεαι ῷἰ' κινεᾶὶ σοῖς ἑσαρκῦσιν ἐκω-- 

σῆς ἄδεσιν, ἐφ᾽ ὕὅχων Ὁ κοινῶς σὲς χύγδς σὲς χωρισσὲς συναρμήζει τοῖς ἐνυ- 

λοις ἐΐδεσιν, ὥσπερ ἐρχιτεχπογικὴ ἢ ὅσα πασῶν ,) ὕὅτως οὐτῶν τροηγειχαι, 
χρησαική σε οἰυταῖς ὑπορχεοι, ᾧ τιμίας οἰυσὰς οἰπεργέζεται, κ᾽ ὠφελίμες σῷ 
μαϑυμασικῷ λόγῳ βεβοιωλείσας » ἀἰσύδεξει τ σε μαδημωτικῇ., κρατύνει αὐτῶν 
αἰς λόγος ᾧ ποιεῖ ἀφευδες. : 

Πέφηῃνεν ὃν ἡ μαϑηματικὴ διήκυσα δεωρία.,, ἢ περὶ πάσαν σεχνικὴν ἐρ- 

γασίων ᾧ γνῶσιν" ἢ μὼ ὅτι γε τάξις ἐςὶν ἐν ευτῇ διτχῆὴ, ἡ μὲν ἈΕῚ φύς- 
σιν αὐυπῆ συνυπάρχϑσοα, ἡ Ὗ, ὡς φρὸς σίω μόάϑησιν, ῥάδιον ἐνσεῦϑεν καρ - 

“ εἰ γὰρ πᾶσι «01: ἄλλοις αὐ πσεσμγμένον τῆς μαϑηματικῆς παραγίγνε- 
,ᾧ οὐ ἐξ ἀνάγκης ἀκοχλεθᾶν οὐδε σῷδε, πᾶν δή πὲ πρίπερὸν αὐτὴ 

μα ΑΝ δοὶ ϑεωρία τάξιν περιέχα ἐν ἑαυτῇ . ἃ σῷ ἐγωγὴν τί πρὸς αὃ 
σέλαον πεταγμένως ποιᾶται" καὶ μὲν ἕν κὶ φύσιν δὲἧὕβ μαθημάτων πίξις «ρος ἀπο 
σε σὰ ὡπλόσσερα ὡς πρίτέβοι γ διον οἰριϑμητικίω γεωμετρίας, ἐνγίοσε ἢ χαὶ 

πρὸς διδασκακίαν πὸ ἀὐπὲὶὲ προυγᾶσαι, ὅταν ἀπὸ δ στοιχείων γίγνησαι «δ 

συνθέτων καὶ μάϑησις " ὃ μίω εὐλ᾽ ἐγίοασε ᾧ ὡς πρὸς ἡμᾶς σὲ σύνϑετα Δ 

εἰπλοστέρων ἔστωι εἰς μάθησιν τρόσερα 5 ὅσειν ἢ γνωρμμώαερα,, οἷον δ᾽ ὀδύμπας 

φρανὸς ᾧ καὶ περὶ αὐτὸν κίνησις τῆς ἀπλῶς σφαίρας, ᾧ σῆς οἰυασὸ αὅτο κὶγ8- 

ϑις σφάΐρα: ἐτὶ δί πὸ γνωριμωσέρα" εἰ δ΄ σις ὄρ Δ φανερων πὰ οἐφενῆ 

νδεικνύοιτο, ἐκ ἔσται ὃ τοιδτος τρόπος ἀπόβλητος ἃ ἐφόδε. ὅσω ᾧ στό- 
σων διχῇ διρρημένων χρησπέον μὲν ἀμφοτέροις τοῖς τρόποις. ποῖ: μὲν ἧς 
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επιστημονικωτπέροις͵, φοῖς δὲ. ὡς γνωριμωτπέροις, ᾧ δὴ ὅταν ἀναγχῶῶον μὲν. 

“ἝΞ 
σῷ ἑτέρῳ μόνῳ χρῆσϑωι πρήπῳ, φροκρίνειν δᾶ δ᾽ ὀικεόσερον αὐτῶν 5}. ταὶ 

μᾶλον συμδαλίμενον πρὸς πὸ «ροκείμενον ἐπισσηπόν " ὅτην. Ἂ ἐξῇ αἰμῴφοσέροις 

χρῆσϑαι. δι᾿ αἰμφοπέρων ὑδιηγεῖ» χριὴ εἰς πίω ἐπισσχήμίω" ὅϑδεν διὴὲ ἐν πολ 

χοῦς μαϑηματικαὶς δεωρίαις «τὸ οἰυσὰ φροβλήμαπῃ δὲ ἀναλυσεώς αε ᾧ σωϑέ- 

σεως οαποδείκνυσοχ᾽ ἐφ᾽ ὧν ἂν συμφωνᾶσιν οἱ δύο πρῦποι τῆς ἐπισχήμης, ἐπὶ 

πότων χρηστέον οἰμφοσέροις. δᾶ  ᾧ σῆς ἕξεως ἔκασχον στοχάζεσθαι , οἷον 
εἰ εὐφυὴς ὀξὺς οὖν τιὶ, ϑδυνασχαι ἶφ᾽ ἑνὸς ἐπὶ πολοὺ ῥᾳδίως μετιέναι, ἃ ἐϑ- 
ρύῳω: ἅμα πολὰ παραδέχεσῶδσι πὸ συγγένειαν ἔχογτοί πνα Ὡρὸς ἀληχα, κοί κεῖ- 
γο ἢ δὲ σκοπῶν πὸ σέλος “ὥς: ἀναφορᾶς αἱ ποτ᾽ ἐςὶ σῆς εὐ μαϑηματικῇ φγζμ- 
σριβῆς, πέπερον ουτὸ αϑτὸ αὃ μαδᾶν «πὸ ἃ ἐπισαώμης δεωρήμαποε,. ἢ εἰς φιλο- 

σοφίν ΄ἰς ουπὶ συνάγει, ἃ «ροσίϑεται ὁδηγᾶσδωι δι᾿ οἰυπῶν ἐπὶ πὴν σῷ γοη- 
αῷ ϑέαν" σῷ 7 τοιότῳ ἄλη ἂν ἐΐη καὶ αοίξις,, «ὐίοσε σίω κΞ) φύσιν ἐκολοῶ αν 
δ μαϑημόάτων ὑπερβαώνοσα, πάλιν ποίγω ἕκαστον δἥῥῇ ἐν μαϑημακικῇ θεωρη- 

μάτων σὰ μὴ ἀὐυτόϑεν φαινόμενα ἃ ἐσελέσσερα ὑποδείκνυσι εἰς τρόσερα γ οἷον 
ὅσι αῦ δρϑογωνγιον, σρίγωνον ἶσον ἔχε δυυαμένίω σῷ ὑποτείνοσαν τῆς πεθλε- 

χόσης. πὸ μένσοι «ελεόσερα ᾧ περιττῆς δεύμενα ἐποδεέξεως, ὕςτερα παραδί- 

δόοσαι, ὅσα πεοὶ αὖ ορϑογωνία σριγῶνὰ εἰς σε τίω 40) ἄσσρων φορὰν ᾧ τίω 
εἰς σὲν ζωδᾷικον συωτέλειαν,, χαὶ τίω αῷ ἡχίς ἃ σελήνης φορον σωωπείνει ,, καὶ 

αὐ περὶ ἀρμογίας ἢ ασοαυτως" σὰ μὼὴ περὶ τῆς ἀπλῆς πρότερα διδάσκεσιαι, 
φρὲ 
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σε ἢ περὶ τῆς σῷ κοσμο, ὕσπερα. σκύσα Ὁ ὅν σόα ἕνεκα Ὡροειρήκομεν , ἵνα, 
μεδόδῳ πνὶ χρώμενοι εὐ αἡ τόξα τῆς μαδϑημαπικῆς πραγμαπείας, δυοῖν στο- 
χαζώμεθϑα, τῆς σε φύσεως δῇ Ὡραγμάτων . κα τῆς δωάμεω-ς δἧῥ μαγϑανόν- 

σῶν" ἔχασέρῳ πε χρώμεδα ὁρμοσπόνχως, ᾧ ὅσων συμφωγη ταῦτα ὡρὸς ἄληλα ν 
ἀμφοσέρο!ς ἐπίσης. 

Καὶ μὼ οἵ γε ἴδιοι σρόποι σῆς Ουϑαγορεία παραδόσεως δΥἧὲᾳβ, μαϑημαίσων,, 

ϑαυμαστίω εἶχον ὠκοίβεον͵, ᾧ πολὺ παρήλαττον σίω «εχνικίω ΟἹ οὐ σοῖς 
μαδϑήμασι δα πριβόντων διδασκαλίαν. ὑπογράψωμεν ὅν ἐν σύποις αυτίω, ὡς 
ἂν μάλισσι διωασὸν ἢ, κοινῷ λόγῳ περὶ ἀυτῆς εἰπᾶν. ἕν μὲν δὴ ἐν πῇαρ διοα 
μολογείσδθδω ὡς ἄνωδεν απὸ “ὃ σρῴώσων ἀρχῶν ὁρμώμενοι) σίω πρώτίω ἐποιᾶν- 
σο δ μαθηματικῶν ϑεωρημάτων σύσαμισιν. ὡς ἂν οἰπ᾿ αὐτῆς τῆς πρώσες 

ἐσίας ἀυτῶν ποιάμενοι τῆς φχνοίας σὸς ἐπιχειρήσεις,» καὶ ἐπ᾿ ἀυπσίω ἐνάγονπες 
σελευταῦαν τὶ ὅχίω μαϑημακικίω ἐπιβολίώ. ἔαι ποίναυ πῶδε ἑπόμενον, ἐπετή- 
δὲυον αὐ καπαδειχνύναι πρώσες σας ἐυρέσεις δ) δεωρημάτων͵, μηδενὶ διὰ ὡς 
ἤδη ὑπάρχοντι χρῆσδαι 9. ἀλ᾽ ἐπὶ πάντων! ϑεωρεῖιν, πῶς ἂν εἰς ὑπόσσαισιν 
ἔλθοι σὺ δεικγύμονον ἐν ποῖς μαδήμασι. ἀἐΡ Ὁ χαὶ ἀἄλθ' σρόπος σαρ᾽ αὐφοῖς, 
ὁ δ συμβόλων μαϑημααικὸς.),) οἷον ἃ δικωμοσύγης ἡ πενποὶς, διόαᾳ φώναῃ πὶ 

εἴδη ΝΡ δικαίων συμβολικῶς σημοώνει,. χρήσιμον ἢ πὸ εἶδιΘ' ἦν αὐυποῖς ἐις 
πᾶσαν φιλοσοφίαν, ἐπειδὴ) συμνβολικῷς σε «πὶ πολλοὸ ἐδίδασκον, ") ἡγῶναο δ' 
σρόπον πᾶτον σοῖς δϑεοῖς εἶγώ οἰκεῖον, χαὶ “ἢ φύσα πρόσφορον " ολο μάὼ ὅαι 
“Ὲ χαὶ σὰς ἀρχὰς πῶς πρώτας 7 χαὶ αὡς ἐυρέσεις παρεδίδοσαν δΓῥΠἭο μαθυμαάγων., 
δῆλον μὲν ἐξι καὶ ἐπὸ δἷῥ ἄλων μαϑημαακῶν ἐπισαημῶν " φανερὸν ὃ κὶ ἐκ 
 ὠριθμηακῶν μεϑόδων.. ἕκατον ηγ5 γέν Θ᾽ χαὶ εἶδΘ' ἀριϑμῶν, πῶς ἐπογεν- 
γἄσμι πρώτως, Ὁ πῶς ὑφ᾽ ἡμῶν ἐυούσκειαι. οαὐαδιδάσκεσιν γ αἷς μὴ ὅσης 

ἐσισαημογικῆς ὃ πεοὶ αὐυπὶ ϑεωρίας, ἐν μὴ σις ἐυσὰ ἄνωθεν ὁρμωώμενΘ' κα- 

“σλαμβάνει,. ἔσι ποΐίνω ποὶῖς ὄντως ὅσι χαὶ «οἷς δείοις πᾶσι, γκχαὶ σαῖς «ὦ .[υ- 

χῆς ἕξεσι καὶ διωώμεσι.. «οἷς χε ἐν αὸ ἐρανῶ φωιγομένοις κ)ὐ ποᾶς περιόδοις 

ἽἹ ἄσρων., κ' ποῖς ἐν αἢ γωέσει πασι σαιχείοις αξε σωμάπων , χαὶ σοῖς ἀπὸ 
αὔσων συγκοινομέγοις, “ἢ πε ὕλῃ καὶ οῖἴς ἀπ᾿ αὐτῆς γεννωμένοις προσωκείαγ 

«εἰ σὸ ϑεωρήμαποε πὸ μαϑδημασικαὶ , πανακ σεὲὶ ἁπλῶς, κα αφ᾽ ἑκάσαι λαμβά- 

γονχες πὸ οἰκεῖα μιμήμασοε πρὸς ἕχατον δ ὄγνπων, ας Ὁ οἰναφορὰς ἐποιᾶντο ἕῈ 
μαϑημάπων ἐπὶ πὶ ὄναχ,, ἢ ἈΖΠῚ κοιγωγίαν δ αὐτῶν λόγων, ἢ ἈΠῚ ἐμφὰσίν 

“να ἀμυδρὰν, ἢ ὙΠῚ ὁμοιόπηαα, ἐγγύς πλησιάζουσαν, ἢ πόρῥωδεν ἀφεσαγκυῖαρ, 
αὶ ἈΠ εἰδώλων «ἰγαὶ οἰποικασίαν, ἢ κατ᾽ αἀιαίαν προηῃγημένζν εἷς ἐν παρσὸὲ εἰγ- 

μππ, ἢ ἈΠῚ ἄχχκον σρόπον. χαὶ ἄλλως ἢ πολυειδῶς συζάνγνύδσι σοῖς προόγμα- 
σι σὰ μαδηματο,, ὡς χρὶ δ πραγμάσων ὁμοιόσθώω τοῖς μαϑήμασι διωαμένω», 

χρῷ ἢ Βαϑήμάτων χοὶς πράγμασι φύσιν ἐχόντων αἰπεικάζεσδαι, κ) με τες: 

ρὼν πρὸς ἄλληλά ἀνϑομοιεμένων . τῷ μὲν ὧν ποικιλίᾳ αὐ λόγα . χὰ «ἡ δῥ 
μεϑόδων ἐυπορίκ ἰὶ πάνυ σι ἔχαιρον ὡς λογικωπέρᾳ ὅσῃ, κα) σῆς δίῥαβ πραγ- 
πμω; ἐληδϑείας ἐφεσσώσῃ" προηγομένως ἢ ἠσπάζονπο πίω αὐτῶν δἷδ προβλυ- 

μάτων γιῶσιν, ὡσὸν συμβωλομένω ἐις σίῶ '᾽ ὄντων ἐπιςήμίω σε κ' ἐδρεσιν" 

τὺ μᾶλλον «ἢ πῆς ἀληδείας ἐυρέσει ἐσχυρίζονσο ; 5 ἢ} πρὸς αὶ πράγμασιῃ ἐπι- 
βολῇ" εὐ» ὠἐχὲὶ «ἢ δριμύτηαι κὶ οζυσηᾳ ὅ“ περὶ πὸ προβλήμασαᾳ συλλογισμῶν᾽ 
ὅθεν ἐδὲ πῇ ἐνπορίᾳ μέγα ἐφρῦνον δ μαϑημασικῶν ἐπιχειρημάσων - τ ὦ 

ὙΤο. 1]. Ὠὰ ἐπ 
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εἰς πίω ἷ᾽ ὠράγμάσων ὐρεσιν συμβαλιόμορον., «Ὡροσιμῶνπε! ἐφαλνονγτο. πρόπϑι 
μὸν ὅτοι, καίτοι ἅπτοί ινες ἦσαν παρ᾽ αὐυτφοῖς πῆς μαϑημαπικῆς παραδόσεως. 
ἐχρῶνα Ὦ οἰυτοῖς ἐπισαημογιχῶς, ᾧ μ! «ἧς ϑεωρηαικῆς φιλοσοφίας, δἧῇδὙ ὃν- 

σὼν ᾧ πᾷ καλὸ στοχαζόμενοι, «ὁ, πε πεπερασμένον ἐπεὶ, κ' σα ἐν βράχυ- 
σάσοις σιωιαγόμενον » Ὡρεσβέυναν οἰόμενοι δὲν ᾧ σιμᾷν. ἐΐ ἂἰ Ὁ χρήσιμον 
εἰα᾿ ἀντῶν ἐχλεγόμενοι, «Ὡρός σε ἑαυτὲς καὶ σὲς σιωῦνσας ) ᾧ «ρος ὅλίω αίω 

δ᾽ ὄντων ἐπιστημίω. ἔπι ποΐνω ἐστοχάζοντο εὐ αἢ παραδιδόναι , κατ᾽ οἴλ.- 

Ἀον μὲν σρόπον Οδἷἕὅὃϑεαι πραγιμόσπον . αἷς χε σφοιῦπε σαξεως. ᾧ “ἧς πρὸς ἀλδληκά ι 

σἀυἐχείας. κασπὸ γὰρ τἰὼ φοιαύτίω ἀκολυδίαν σα πρῶτον ᾧ δεύπερον ϑεώρημάὰ 
οὐ αἀυτοῖς ἀφωριζον, καὶ ἕχερον ἢ πρόπον ἀπέβλεπον ᾧ πρὸς πὸς μανθαίγον-, 
σας" ᾧ σέτων ἐστοχοίζονηο, πῶς μεὺ' ἔχεσι δυνάμεως, πῶς ὃ καὶ ὠφεναηϑής-. 
σοντώι εἰπ᾿ ἀυτῶν, ᾧ τίνα με ἀρχομοῴζοις, αἰνὰ ἢ προκόπησι παάραδοπέον, 

ᾧ «ίνα μὲν ἐσωσερικοὶ, ἦγε Ὁ ἐξωσερμκα μαθήματα, ᾧ ποῖα μὲν ῥηκὶ, ποῖα 
ἢ οἴρῥηπα,, ὦ ασίσι μὲν μετ᾽ ἐπισπήμης δὲῥ πραγμάτων παραδιδόμενα 5, αἷσι 
ἢ αὐπὸ σαῷτο μόγον μαϑημχακῶς" αὶ ὃ διὰ παάνοῶν «ὐτὼων ἐχκοίβεαα ἐκ ἀργῶς 
γεαρ᾽ αἀυτοῖς ἐπετηρδέυετο.. ἐλ᾽ ἕνεκα αὖ σπίῶώ μαϑημαςικίω φὩραγματείαν. ἐνὸς 
ἔχεσθαι σῷ καλὰ ᾧ ἐγαϑᾷ, ᾧ πρὸς ἐγ σιωσεσώχϑαι, σφὼ αῷ ὄντος ἐπυςμίω, 

ἢ τίω πρὶ: ἀγαθὸν ο'μοίωσιν. καίσοι ὅτως ὃ μόγον γνῶσις «ιλὴ δ μαϑη-. 
μάτων παρεδίδοιο, ἀλὸὲ ἢ ζωρὶ προσήκυσα οὐυποὶς συνεσάώταεαο, (ὶ ἄγοδος ἐπὶ 
πὸ πιμμιώσατα δ7᾽ι᾿ ευσῶν καϑθίσπατο δεογαος" διόπερ δὴ σἰὼ Πυϑαγορακίω. ὦ 

σοῖς μαθήμασι φρτοιβίω ἐξώρετον ὅσαν, ᾧ προκεκοιμένίω πασῶν Ν᾽ μαβη- 

μαπικῶν σεχνῶν., ὅπος ἐπιτήδέυνεν ἄξιον. 
Ἐπεὶ ἢ δᾶ μὴ «ὃ ὅκον ουτῆς ὄγαδον μόνως ἐπισκοπᾶν, ἐλλαὰ ᾧ σοὶ γένη, 

ὡ σὰ ἐίδη, πόσα πόπε ἐσαὶν οἐυσῆς,, ἃ ὁποῖα δε ἐλέσϑαι, κοινίω ποιησωμεδ 
περὶ ἀυπῶν «τἰὼ διδασκακίαν,, δυναμένίῳω ἐφ᾽ ὅλα «ε ᾧ ἐφ᾽ ἕκαςον ΔΥὗἠ μαδη- 
μάτων ὡσαύτως δι τείνεσϑαα.. μαϑημαακ διὶ πανπὸς ᾧ αἢ ἐδίς καϑ᾿ ἕκαστον 

ὁποῖον ποτ᾿ ἂν ἣ ϑεώρημα., «ρῶσόν ἐστι πὸ ϑεολογικὸν αἡ Δ δεῶν ἐσίχ καὶ 

δυνάμει, ποίξει πε ᾧ ἐνεργείᾳ συναρμοξζόμεγον κατ πινάὰ ὡρόσφορον ἐπεικασίαν 9 
ὃ δὴ ῷ μάλιστα απεδῆς οξιθσαι παρὰ τοῖς ἐνδρώσιν. οἷον ἐπὶ εἰρ,ιϑμῶν ς. 
φοϊγί πνε: ἀριϑμοὶὴ, ποέοις δεοῖς συγγενες εἶσι ᾧ ὁμοφυεῖς, ᾧ ἐπὶ ὧδῥ ἄλλων 

ἢ μαϑημάτων πὸ οἰυαὸ γοέιν σύνηδες οαἰυτσοῖς ἐςι .« ΜΩῚ δὴ αἴτο περὶ σα γοερὸν 

ὄντως ὃν, ἐγεργεῖν ἐπιχειρεῖ τὸ μαδιίματε παρ ἀυντοῖς,, κύκλον σὲ γοερὸν χσὶ 
αρλδμὸν εἰδηαικὸν,, ἃ ἄλα πολὰ ποιαῦσα μαϑήμαπι συμφώνως σῇ καϑαρωσάσῃ, 
ὅσίᾳ Φευρδνται" ἔπεισε περὶ σίω οἰυτολίνητον ἐσίαν ᾧ πὲς αἰδίες χόγες συγν 

κεφωαχμᾶσι δῇ μαϑυμάπων τίω Ὡραγματείαν,, σὸν ἀυντὸν αὐυτοκίνησον ἐριμὃ- 
μὸν ἀφορρζομενοι,, χαὶ μέτρα «νὸ ΕΥ̓ κύγων. καπά ανας συμμετρίας μαϑη- 

μαπικοὸς οἰγδρίσκονσες " πολλὴ ἢ ἃ περὶ πὸν ἐρανὸν͵, ἃ πόσας πὰς οὐ ἐρανῷ 

φεριφορὰς, πῶς πε ἀπλανεῖς ὃ δῇδ᾽ πλανωμένων, ϑεωρᾶτοαι μαδημαπιοιὶ ἐπισα- 

(4. ἐ μονον ας ποικίλας κινήσες δ'βθ, σφωιρῶν , ἀἐλὰ ᾧ᾽ σὸς μονειδεῖς αἰυπῶν 

συνεξεηίζεσα' ἤδη Ὁ ᾧ σὰς ἐγύλος χόγος, ᾧ πὶ ἔνυλα ἐΐδη, πῶς αε ὑφέξηκεν 

ᾧ πῶς ἐξαρχῆς παρήχϑη, Φῥαραγματεύεσια.. ποιᾶτον γάρ ἐςι «ἧς μαϑηματπι- 
κῆς αὖ χωρίζον σπιᾶς ἐπινοίαις σίω μορφίω ἃ πὸ σχήματα ἀπὸ ΤΨ σωμάτων . 
ζ ἄλως ἢ φυσιολογεῖν ἐπι χειρᾶ πὸ εὐ γενέσει, αὶ στοιχᾶακ πὸ ἱπλᾷ , δ, πὲς 
παρὸ σοῖς σώμασι λύγος ϑεωρᾶσο. “αὐτοις ὃν πᾶσι τοῖς μορίοις αἧς μεϑδοόδε,, 

, ΟΝ 
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Κα δ᾽ ἕκασσα ἢ ἐπὶ πάνσα πὸ μαδήμαπε, ροῆται κἡἱ Πυϑαγόρειος ἀγωγὴ. φάδι» 

“ε δι’ εἐυπῶν Δ ἀποκάϑαρσιν ποιῶται . ὥατερ ψὰρ ἐν σοῖς μαϑημασιμοῖς γι- 
γνώσκεσι πὶ δεύσερα ἐπὸ δ δ Ὡροπέρων νυ ὅτως ἐπὶ Δα αἧς ψυχῆς δυνάμεων, 

«ρος σεὶς σελειδτέρας ζωες ἃ ἐγεργείαι, 5 γίγνεσωι εἰυσῶν ἄνοδος " αἀλὸ μίω ἐδὲ 
οὐμελδσί «γος, ἐδὲ παραλείπυσί ᾳ δὴ δ μέσων ὅσα συμπληροὶ τίῳ τοιαύπίω ἐπι- 

σημίω " ἐλ ἐδὲ ἠὸ ἄκρα ἐφιάσιν οἰδ᾽ιερεύνηπο 7. διεξερχονσαι ᾿ δὲ ὅχων 

οἰνινδεῶς, ἃ ὅτὼ τίω διωώρεσιν ἣν καὶ διαιρεαικὴ ἐπισαήμη κατέδειξεν, ἐπὶ δ᾽ 
Χυριωάπσων ᾧ ορραίστων γενῶν καὶ ἐπισαώμη αὐτῷ παραδίδωσιν, εἰπὸ Ὁ σαύσπης 

ἔνεσαι :ζ σὸὶς μερικοὺς πσομος ἀνευρίσκεν δ᾽ μαϑδϑυμάσων, ὧν ᾧ «ροϊ ἐγσες μγῆ-- 
᾿ογεύσομεν ἐγ σῷ δίῳ περὶ αὐτῆς λόγῳ. : 

Ταύφῃ ποίγιω τῇ δυνάμει σῆς μωϑημακικῆς ἔσαν ὥλη αἰναϊς ρόφως "ἡ ὄριςιν 
εὐλρῆται γορ ἢ δοισμοῖς ἡ μαϑημκαικὴ.,. ἃ αύτος δι ἀἐκθιβείας ποιέτω, - 

τρόπος ἢ σῆς ὅχης ΟΝ ὁρισμῶν συσπώσεώς ἐσαιν ὅτος " ἐπειδὰν ἡ διαμιρεπικῆ' 

σῆς ᾿μαϑημασιχηῆε διΐλῃ ἈΠῚΠ; γένη ἢ ἐΐδη, πὸ εὐ τοῖς μαδύμασι, αόπε σὰς γι: 
φοραῖς σὸὶς ἐκ πῇ: διραρέδ δὲ εἰς «ἰυσὸ συνάγε: ἡ ἐφρισαικῆ, Ἀόγον ἀπε γα Ὡς 

νὸν ἐκ πάντῶν' συναϑροίζα., ποιᾶ Ἢ αὖ ἀυντὸ ἃ ἐπὶ τῆς ἀναλύσεως" ἐπειδ ον 
γὰρ καὶ ἀνάλυσις ἐπὲ σὸ ἀπλόσήερα ᾧ κοινγόσπερα ἀγαχάγῃ τίω γόησιν, ᾧ «ἢ 
χένη ἃ σὰς διαφορὰς Φζκροίνῃ ἡ πεφύκασιν ἕχασπα 57). «ὅτε ἡ συγαγωγὸς σύνϑε- 
σις συνάγεσα εἶς σουπσὸ σὰ Φιαφέροντα ᾧ πὶ ἀπλᾶ, ἀφορίζεται ἕκαστον ὴὗ ἐν 
σοῖς μαϑήμασι., ᾧ ὅτων καὶ μαϑυυαακὴ ἐπισσήμη δικᾶον ἔχει αἶφ᾽ ἑαυτῆς σὸν 
δδισακὸν λογὸν, ᾧ δύναξαι εἰὐπὸν ἐἰϊξώρίσκεν ϑεωρησικῶς. ἐπεδὴ σποίγω τ 

με διαίρεσις σὺ εὖ πολλοὶ ποιεῖ, ἡ Ὁ ὁρισακὴ «ἰ πολὰὲ οὖ, κατ᾽ ἀμφότερα 

οὐνογκαῖον σὺ μοὶ οόρϑνῳ ἀὸ οὐ ϑεωρεῖν ἀφ᾽ ὃ ὁρμᾶται, ᾧ πρὸς ὃ οἶνό- 

γεται.. αὔσο, διὶ ὃν ἔσται αὐ “έλος ὅπερ ἂν αἰἪ ῷ δος ἐΐποι ἐπὶ πᾶσι τοῖς 

σπολοῖς δϑεωρήμασιν ἕν. ασὃ Ὁ αὐτὸ ᾧ καλόν ἐστι ῷᾷ ἀγαϑὺν . πρὸς ὃ. τὰ διμ- 
ρημένα ἀπεύδα συνάπαεσθαι. ὅχ δὴ αὖπο ἃ ἐν ασοὶς μαϑήμασι αὐ ἄπειρον ᾧ 

καϑ᾿ ἕκαστον ἀφίεμεν οἰεἰ" ἐπὶ Ὁ σὸ κοινὸν κ' σὸ ὡρισμένον αὐεύδομεν εἶν! ε- 
γα, ὅσοι ἘΠῚ σοὶ οἰρέσκονπα Τοῖς Πυϑαγορείοις. μαδημασικὴν οὐκόομεν,, ἕως ἂν' 
ἐπὶ 4“ ε πὸ πάντων ὁμὲ δῇς μαϑημάτων ἀναγάγωμεν ἃ ὅλίω δεωρίων ἃ μα- 

ϑηματικῆς ταν μουτοέκε: κ) πϑπό ἐσὶ σέχος πρὸς ὃ δᾷ. ἀαπεύδεαν σὸς ὄγπως φιλο- 

ϑεώμονας δ ὅλων μαδηματικῶν εἰδῶν. 
Ε᾽πεδὴ τῆς Πυϑαγορεία με μαϑημασικῆϊ! προηγομένως ἐντιποιύμεϑα . πούς 

χω ἢ ἐκ ἔνεσχσι πελέῶς [2] λόγῳ παρεϑέσδοαι . εὐ μή σις αὐτῆς τὰς σρώπος 

οἷρχοὸὰς κασίδοι, ἐναγλοῶον δ σὔπο χαὶ σὸς ἐρχηγὲς γενομένας ΓΠυϑαγόρᾳ, «ὃ 
σοιαύπας δεωρίχε συμπερλλαβεῖν εἰς σίω περὶ Δ παρόντ ὧν ὀδξέτασιν. " ὅσω. ἢ 

ἂν σελειοτ τη, γένοιτο, καὶ περὶ ουπὸν ἐπίσκεψις ἄνωϑδεν ἀπὸ δ πρώτων οἰτι-- 

ἴων βεβαιωδᾶσα " φασὶ ποίνω ὡς Θαλῆς πρῶχσος ἐξώρων ἐκ ἐχίγα δ ἐν’ 

γεωμετρίᾳ, πωρέδωκε Πυϑαγόρῳ,, ὥσαε κὶ ὅσα παρειλήφαμεν μαξυματικοὸ σκέμπ 
ματα Θαλδ, δικαίως ἄν ἐυτὰ προσοικυώσαιμεν “ἢ Γυδαγορείῳ μαθυματιχῇο. 

ΜΟΙ δὴ Θωλῆν, Αὐγυηπίοις συνεγένετο, ἐν πολλῷ χρόνῳ, παρ᾽ ουχῶΐ πὲ ἐκ’ 

ολέγα εἰς μαθηματιχὴν ἐπιστήμίω ,. ἑύρατο ἀγαϑά " διέπερ, ἐκ ἂν ἀπὸ σπρό- 
πὸ ποιῶμεν, ἀλχλὸὲ ἡ δὲ παρ Αὐγυπαίοις συμπαραλαμβάγονσες. ἐπεὶ Ὗ Ἐ) 
Αἰ σσυρίοις ὕσπερογ συνεγένετο ἐν πολλῷ χρόνῳ, τοῖς σε παρ᾽ αὐτοῖς λεγομδν 

γοὲς Χαλδαίοις, ( ὕσω ὃ οἱ μαϑηματικοὶ 'παρ᾿ ἐυτοῖς λέγοντω } ἐνόγκθ! 
2- Ἄγ) 
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κ, περὶ αὐτῶν ἡμὰς πολλὰ χαμβάνεν εἰς σίὼ μάϑυμαιικὴν μέϑοδον. ἡ μὼ 

ἐξαρκεῖ γε σῦσο" ελλ᾽ ἐπεὶ παραλαβὼν παρὸ βαρβάρων τὰ μαϑήμασαι Πυϑα- 

γύρας , εἶφ᾽ ἑαυηαῷ πολλὰ προσέϑηκε., δεῖ καὶ τὸς ποιαύσας ορχοὶς εἰ δε: 

καχς σιν σε ἐδιόχσγαχ εἰυαῷ τῆς μαϑηματικῆς προσϑᾶναι " πολλὰ γαρ φιλοσό- 

φως ἐϑδϑεώρησε δῇ μαϑημάτων, φκειωώσαπο σε. ἀυντοὸὺ τῶς οἰκείαις ἐπιβολαῖς, 
καῤποι παρ᾽ ἄλλων παραδοϑένπε, παΐξιν σε ἑαυτοῖς ἐφήρμοσο «ἰὼ πρέπόσαν, 
Ὁ ζητήσεις περὶ αἰὐυπῶν ἐποιήσατο. τὰς προσηκόσας " ὁμολογίαν σε δι᾿ ὅλων 

παρέχεται σίὠ εἰυπίω οἰεἰ, ὡς μυδαμ παραβοάνειν. πὸ ἀκοόλεδον. παύσρις ἂν 
ως ἀρχιοᾶς ἐμμένοναμε. δᾶ σἰὼ Πυϑαγορλκὴν μαϑηματικὴν οἰγιχνεύειν,, ἐξαί- 
ρεπε ἢ ἀυτοῖς, εἰαπερεὶ στοιχεῖα κοινὰ λάβωμεν, ὡς μωὴ ἀναόϑεν ἐκέσω, ἃ 
συμβοχικίω. κα ἀπεξενωμένω χρῆσιν δ μαϑηματικῷῶν λέξεων. δ Ὁ ὄνσων 
ςοχαζόμενος. Ὁ Δ  ἀληϑῶν., ὅτο κ(ὶ' τὰ 1} φύσιν ὀγόμαπα ἐαίϑει σοῖς μαϑής- 

μασιν, ἀρχίῳω ὃ διδασκαλίας ἐπ᾽ οἐυσῶν ἐποιεῖπο,, δυναμένάυ- ὁδηγεῖν ας 
οἰκδόογαι!ς, εἶ σις δι᾿ ἐμπειρία: ἱκανῆς ἱκανῶς ἀκέοι εἶδ ὀγομάσων. κ᾿ μίὠ ἀἰ- 

ποδείξεων γε καϑαρότρσι , Ἀεπαδαραί σε. κ᾽ ἀκρλβεία. παρολλαάσσεν πᾶσαν ὧδ 

Ὁ ἄλλων» ὁμοιαδῆ ϑεωρίων, ἐναργείᾳ τὲ πολλῇ χρῆσαι, χαὶ ἀπὸ δ γγωρί- 

μὼν ὁρμᾶται" καάλλιςον ἢ. ἐν αὐτῃ συγχάνει σὸ ὃν τὸ ὑ{ψνλόγαν,, κὶὶ ἐσὲ σοὶ 
πρῶσῳ ἀΐπσια αναγόμενον, Οἷα σε πραγμάτων ἕνεκα ποιόμενον σοῖς μαϑήσεις, 

κ.' καϑαρῶς: ἐνσιλαμβανόμενον δ ὄντων, ἐγιαχᾷ ὃ “' συνάπαον τὰ μαδη- 
ματιχαὰ δεωρήμασα. σοῖς ϑεολογικοῖς. ποσαυσο χὸὰρ ἄν τις ἐν ασῷ παρόγαι. αἷς 

ποιν ἐϊξαάρεσα σῆς ποιούσης ἐπισαήμης φὡροσπήώσωαωτο ἂν σειχῆα. πῶς ἣν ὃ ε- 

μεταδιώχειν οἰυσῆς σίω ϑήραν γ ἀξιον αὐδεὲ σύμπαν εἰπεῖν ἑπομένως σοῖς ὑπ᾽ 
αὐτῶν δ ἐνδρῶν παραδοδεσιν" οἰλ᾽ ἐπεὶ σοὶ. πλᾶτα ἐνεργοὶ ἣν παρ᾽ αἰυποῖς, 

ἐν μνήμωις χε ἀγράφοις διεσώξετο, οὦ γυῶ ἐκέᾳαι. Φ,μένυσιν, περὶ ὧν ἐδὲν 
πεχμίρασδαι ῥάδιον,, ἐδὲ ἀνευρεῖν ἢ ἐπὸ γραμμάτων, ἢ παρ ἄλε ἀκδονσα ν᾽ 

δα ποιόνδέ σι ποιεῖν" πὸ μικρῷν. αἰδϑυγμάσων ὁρμωμένες, σωμασοποιᾶν «ἐεὶ 
σὰ ποιαῦπ γ) ἢ σωμαύξεν, εἰς ἐρχάς σε οἰυσὰς ανάγειν πος φροσηκόσας » καὶ 

“ὁ παραλαπόμενα ἀναπληρῶν , στοχάζεσθαί σε ὙΠῚ αὐ διωατὲν τῆς ἐκείνων 
γνώμης, αἰνα ἂν εἶπον εἰ ἐνεχώρει «ινὲὶ ἀὐυτῶν διδάσκειν, ὅδη ὃ ἃ ἀπὸ πῆς 

οἰκολοδϑίας ἴδ᾽ ἀγαμφισβήσω;: ἡμὶν παραδοϑέγσων δωκμενα σὲ ἑξῆς ἀνευρίσ- 

χε» μαθήμασι Ὡροσηκόγσως. οἱἠ γορ τοιῦσοι σρόποι σῆς διερευνήσφως, ἢ τυ-᾿ 
χᾶν ἡμᾶς ποιήίσυσι τῆς ὄνσως μαϑηματικῆς Πυϑαγορείς ἐπισσώμης γ) ἢ ἐγγυ- 

πίπυ προσελδᾶν πρὸς ευσὴν γ καϑόσον οἷόν π᾿ ἐτὲ μάλισαα. σιωομολογεῖν Ὁ 

ταύτῃ γεγόμιχα σίῷκρ ἐπιπίδευσιν ἀντῆς, αἰὼ ἈΠῈ ἃ οἰκεῖον ὐρχυγέτίω ᾧώμε- 

λετωμένίω" πάνφῃ 3 ἣν ἰδιάζυσα ᾧ παρὰ «ὡς ὥλας ἀσκήσεις ὀίξαάρεσος ». π᾿λθς 

σιὼ «[υχίῶ ἐποβλέπυσα, ᾧ τὼ: κάϑαρσιν σὲ σῆς. ψυχῆς ὄμματος) εὐρεσίγ 
σε Δ δ πρώσων εἰδῶν, καὶ αἰτίων ἃ μαϑημααικῆς ἐσίαχς ποιαμένῃ » ᾧ πρὸς ἃ 

φύσιν ἀυντῶν Οἶδ ὄντων σωαρμόξεσα.,, πρῤοσοικειᾶσα ὃ τοῖς γοητοις εἴδεσι, 

ἃ σὸ συγγενὲς αὐτὸ πρὶς τὸ ἀγαϑὸν, ᾧ αὸ πρὸς ἄληλκα δ μαϑημάτων θικοῖον 
ἀνωδιδάσκεσα. ποιαύπηῃ πρίνιω ὅσα ἡ μαθημαπικιὰὴὲ άσκυσις, , σιωπόνως κ᾿) εσροι 
δρῶς, ᾧ ἀδφι(ιλείππως ἀνεζήτει «ἃ ὑφ᾽ ἑαυτὴν ϑεωριίμασα,, σιωεβάώλετο Ὁ “ἢ μὲν 
ψυχῇ, πρὸς γνώσεως χαϑαράχσησιε, ᾧ λεππότησα δὝῥΊ φάινοίσεων, ἐκεί βειαν σε 

σᾶ λόγο, ᾧ συυκφίω πρὸς σὸς καϑ᾽ ἀυτίὼ ἀσωμάπες ἐσίΐας, αρὸς συμμετρίαν 

τε ᾧ φυχρμοσαΐσνγ ἃ περισγωγίω ἐπὶ χὸ ὅν. σῷ Ὁ αὐϑρώπῳ, «ἰξιν Φι: ἃ βίον 
τὰ 
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Φαρέχειν » ἡρεμίαν σε Δ παθῶν, κ' χαλθ' ἐν σοῖς ἤϑεσιν, ἑυρέσεις σε δἷὅ 

ἄλων φδ εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον λυσισελόντων" μετεχειρίζοναο Ὁ αὐτί παρ᾽ 

ὅλῳ τίω δικῶν ζωίω, πῶς: πε πράξεσι συωυφαάώνονπες αὐ ἀπ᾿ αὐτῆς ὄφελθος 

ᾧ σοῖς ἃ ἀυχῆς τρόποις) Ταῖς σε δΓῷΛ πόλεων κασασχόνῶς, ᾧ ταὶς δἥΡ᾽ ὁ χω» 

διοικήσεσι, σεχγικαῖς σε ἐργασίαις ᾧ πολεμικῶς, ἢ εἰρηνγικοῶς παρασκευώῶς, 

ὦ ὕλως περὶ πάνπι πὸὶ μέρη αἢ βία, σἰὼ μαϑημαιπκίῳ Ὡροσέφερον ὀμκείως μὲν 

Τοῖς Ὡράγμασι, λυτιπελόνσως ἢ τοῖς χρωμένοις, ἐμμελῶς Ὁ «ρὸς ἀμφόπερα 

ΤΖαύσω, ἃ περὶ «πὶ ἄλα πονπαε συμμέτρως. δᾶ ποίγυν ἈΘῚ χαῦσῃ σὰ ἴχνή συ- 
γεπομένας, ἐχ ἁπλῶς ἀσκῶν μαϑημασικίω " κὶἱ γὰρ νῶ ἐπιπολάζεσα, αὐσθή - 

σα ἃ φανπασίᾳ χρῆται μᾶλλον, αὐλοτρία σέ ἐςιν ἀληδείας,, γεψέσα σε μᾶλλον 

«ροσφιλὴς πωραπεφυχεν. ἐ Ὁ βυλοίμεδα Πυθαγορμκῶς μαϑδημαςκίω ἐσκᾶν,. 

σίω ἔνθεον» ἀυσὴς ὁδὴν ῷ αὐαγωγὸν, ᾧἃ καθαρσικίω, ᾷ' πελεσισργον, μεσιδια- 
κεὶν σπαδ Ὡροσήκει. 

“Ὅαι τοίγαυ ἐδὲ εἰχὴ Πυϑαγόρας τίω πέελ πὶ μαϑήμασι φιλοσοφίαν ἐτ: ο(ἥ- 
μὰ πωδείιας ἐχευϑεοχα μετάσασσεν,, αὶ απὸ σε πλήϑει “ δεικνυμένων πολὺ 
Ὡροηγᾶτω οἰυσοὶ, κ' Ὦ Δ ἐποδαίξεων ἀκριβείᾳ, ἃὁ σε ἀναγκαίας χρίσεως 

Φρὸ: σὸν βίον “εριττότερον οἱυπὸὲ ἤσκησεν, ἐντεῦδεν ῥάδιον καπαιμαϑεῖν. εἰ 

γώρ σι ἀπέρμα ἢ ἀρχίω Ζοιαντίω γνώσεως ἐκομισεώμεθα,, ἐφ᾽ ἧς στὸ τῆς ἐπε- 
σήμος γένΘ' δγομασαὶ παραληφόσες πρόχερον, ἀκριβῶς ἐδεωρήσαμεν,, οἷον αἡ 
Τί φύσιν ἐςὶν, ἐκ ἀλλαχέϑεν ἡμῖν γέγονεν» ἢ ἐπὸ σόπωνγ" ἐλὸὺ ᾧ ἡ δύ- 
γαάμις πῆς ἐπιστήμης φανερὰ κατέσιω;» ὄχ δὴ οἰκείων λύγων, ἐν σοὺς περὶ σαῦ- 

πὸ ἀποδείξεσιν. ἔπι Ὁ πολοῖς πιςεύογσας ἡμᾶς εἰκῇ ΟἿ φαινομένων, ἐπηνωώρϑω- 
κὲν ἡ περὶ σαῦηακ σύνεσις φανερὸν καϑισηᾶσα περὶ αὐυπσῶν σὐλφῶέες,, ὅπως ποτὲ 

ἔχει, μάλιςα Ὁ ϑέας ἐλώϑεδιου σε ᾧ φιλοσόφοις οἱρμμοταΐσης » Ὡρῶτον ἐν τῇ 

πότων κχόιγωνίᾳ μεταλαμβθάνομεν., οὐκᾶον γαρ ἐσπαν ἑκάσαο σα τίω φύσιν 

ὅμοιον. σῷ Ὁ ἐλόϑερία αὐ κύρμον σέλος αἧς Ὑ3)] αν οἰκεῖον βίον ἐνεργείας ν 

Ὡρὸς ἀὐσὸν Τίω ανγαφορᾶν ἔχει, καὶ τὩρὸς ἐδοὺ ἕσπερον ΟδἵΓδὲὺὶυ ἐκ σοῖς (τὸ 

λεχϑεσαις ἐπισανμώις ϑεωρηασικοᾶς ὅσαις, ὑπόρχει πε χαὶ Ὡρώτοις ὑπορχειν 

εἶ αὖ τῶ μάϑησιν ἀυτῶν «ρωτίω ἔχειν σαξιν "ΠῚ αὧν αὖς ἡλικίας χρῦ- 
γον, ὅδω ὡροσδεομένίω τοιαύπης ἐπαγωγῆς, ἢ Φζε' συϑηϑείας ἐκ ἷ δ καϑ' ἐκα- 
σή γίγνεσθω πέφυκε», ὅδὅ,αε φιλόσοφος ἔοικεν.., εἶ δῆ καϑάπερ πὶς ἄλας οἷς 

χκείας ὀρέξεις, ὅσωι τῇ φιλοςοργίᾳ πῇ «ρός αἰ γένος εἰσὲν ὠγομασμέναι. ᾧἃ πέπω, 

φροσά ἀρ ἀδνομα οἰκείως ἐπὸ αθ παϑες., ἐπισαήμης αἰνὸς ἔχειν ἔφεσιν δι᾿ αἰυ- 
Τί μίας, εδ᾽ αὶ διά αι δ ἀποβωνόντων ἐπ᾽ οἰυσῆς ἕσερον. εἰ 1 ἂν δός: 

ξωάν αὐτοῖς σία) ὡρέπόοσαν ἐπονέμεν, πίξιν ἔνιοι δὝῥ᾽ προώγειν μεὺ αυπὸὶ βε- 
λομένων , φασκόντων ἢ πίω μάϑυησιν αὐυσῶν δὲν ἡμὰς ποιᾶσδωι, δ᾽ «ὐ χει σ 

διμὸν ἄνω σίω ἐν αὐτοῖς γυμνασίαις πρὸς ἑπέρας δεωρία:, ὧν γὼρ χάριν αὃ- 
ἦο πάρακελέυοντωι ᾧ ποῖς εἰωϑόσιν ὑπὲρ αυσῶν λέγεσθαι λόγοις, ἐδὲ παρεΐ- 
μῆλα "Ἱ σῶὼ ἢ ἀποδείξεων ἐχρίβαον. ἱκανὸν ἢ σέσυ σημεῖον" σὶς μοὶ γοὶρ 

φμενόσας πε ᾧ πισπευομένας ὁρῶμεν Φᾷ' πέλες ὁμοίως ὑπὸ δ μεσαχαραζο- 

μενων οἰυτὰς. δ ἢ πανασελῶς ολίγας ἄν τινας ἐύροιμεν ποιαύσμε. πρὸς πολλαὶς 

μωὺ ἂν ἢ δἷἶῥᾷ πρὸς σὸν βίον ἀναγκαίων ᾧ δ΄ ἐκ περροσίας ἤδη ᾧῷὶ καϑ' ἐἷνᾳο 
σπμίων, ἡ πιεοὶ αὰ μαϑύμαϊα φικοσοφία βεβοήϑηκεν ἡμῖν. ᾧ γὰρ ΔΆ δημιερο 
γικῶν σέχνωῶν ἐκ ολίγων ἑύροιμε» ἂν ἐπικερήαν οἰπ᾿ αὐυπῶν γεγενημένίω ,), χφὶ 

τίω 
.----. 

(1) Γ,άλετα, ἐκτίς, 
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πίω περὶ φύσεως φιλοσοφίαν, κἀν ἐΐ αἷς ἑσέρα σαύτῃς ἔχῃ σίξιν ἐγαιμοπέραν᾿. 
πολλαὶς ὧν χρωμέγοις ἴδοιμεν ἐν τος οἰκείαις ἐποδείξεσιν, ἃ δ᾽ ὃ λεχϑέν- 
Τῶν σεδεωρήκαμεν. ἐπι ἢ σῷ σπεσαγμένε σὲ ᾧ σάξεως οἰκείως ἡμᾶς καϑισσᾶσα, 

ᾧ πρὸς ἐρετίω ᾧ καλὸν ἅπαν, ποιοῖτ᾽ ὧν πνα προτροπήν. ἐ μόγον ἢ Φᾷι' 
τίω ποιαύσίω βοήδϑωαν ἐγαπήσοςν ἄν αἰς ἀυτῶν πίω δυγαμιν, ἐλὰ μᾶλλον ἔσι, 

δι’ αἀυαᾶς,, «αὶ Φα' σίὼ ὀικᾶων φύσιν, συγχωρετωι μὼὴ χὼρ, οἷς εἰσί αἰνες 

4) ἐπισήμων δι᾿ εἰὐποὸὶς αἱρεπαὶ, καὶ ὁ μόνον Φζ' πὰ συμβαίνοντα εἰπ᾿ ἐἰύυ- 
τῶν, μόγις δὴ μάλιτα. ποιαύτωις εἶνω φως ϑεωρητικοᾶς ἐγδέχετωι , Φζα αὖ 
μηδ ἀυπῶν εἶναι σέχος ἕσερον, παρὰ πίω ϑεωρίαν. ἔτι ἢ παῦσε" οἷς ἑάφέραν 

εἰν δ᾽ ἑσέρας ἐπισαῤμίω αἱρετωπέραν εἶναι αἰϑεμεν, καὶ οἷς ἐυτίὼ ἐχάςω αἷρε- 
αν " αὐρόμεδα. Ὁ ἑτέραν πρὸ ἑπέρας, ἢ Φῷ πίω ἀντῆς εἰκρίβειαν . ἢ διὰ τὸ 
βελπόγων χαὶ τιμιωχέρων εἶναι δεωρητικήνγ" ὧν σὸ μωὴ ἄπανσες συγχωρήσειεν. 
ἡμῖν φχοφοόρως. ὑπάρχειν σαῖς μαϑηματικῶς δὲ ἐπιτημῶν. αὐδ'΄ ὅσοι σῶς με 
οἰρχοῶς χαὶς πρώτως τίω ἐιρημεένίω προεδρίαν ἀπογέμεσιν,, ἐρρδμοῖς Ὑ σὲ. 
γραμμαῖεγ καὶ ποῖς σέσων πάϑεσιν.γ. οἰκεῖαν ὑπολαμίβάγεσιν εἶναι σίω «ὃ ἐρ-- 
χῆς φύσιν, διὰ σίὼω ἐπλόφπια «ἧς ἐσίας" ἔτι πὶ περὶ σὸν ἐρανὸν ϑεωρήμααις 
τιμιωπάτίω ἔχονσι καὶ ϑειοασάφίω σώξιν δ ἡμῖν σϑιηπσῶν ,), διὰ σῦς ἀςρολο- 
γικῆς ἐπιςήμης χήδρ: ζεσϑωι πέφυκεν 7) ἣ μία δ μαβημαξιμῶς ὅσω- τ χο-ο 

γα. ἄτοπον ἂν δόξαον εἶγιμ., ταὶ. ἐδαμῶς σμολογόμενον, σὺ φάσκογηκις οἶκε 

ἐγώ σῆς σληϑείας σὸν φιλόσοφον . ζηπτᾶν αν αὐυσὸν οἰεσϑὼι δὲν καρπὸν. ἔσε-" 
ρον απὸ Οἧῥ' σοιόπων διωρημάτων,, ἃ τῆς ἀκροτάτης. ἀληϑείας κεχοιγώνηχε, 5. 
καὶ φιλοθεοίμογα ὄνσχα, «πὶς ποιαύτας “ἿΠ ἐπιςυμῶν ἀξιῶν. δι᾿ ἕσπερον χαμβάνειν)» 

ὦ περὶ σοὶ κοιγνότατα σε τῆς φύσεώς εἰσι, κ᾽. δ ἡμῖν αἰσϑησῶν τὰ εἰωϑόχα, 

“λείων σῈ καὶ ϑαυμασιωτάπων ϑεαμάώτων ὅσαι: πλήρεις γ, ἀκρίβεαν ὦ πλατὴ ν᾽ 
τὰκ λόγων κεγῶν ἔχοσιν), δ᾽ οὐκᾶαν κα βέβωον ἐκ ἃ ὑποκειμένης ουπαῖς φύ -' 
σεως, ὅχως δ᾽ ὅσα ζητήσειεν ἄν τις δεὶν ὑπάέρχαν τος δὲ ευτοὶς ὠἀρεττᾶς ὅ 
ἐαισημῶν, αἀπάντων αὕτων ἐἑυρήσομων κοιγωγόσας τὰς μαϑδϑηματικαάς" περὶ φύ- 
σιν γὰρ ἐκάτη αιἰνά τιν ευτων, τ. ταὐυχίω. ἐἶδιον,,. κ᾽ δεώματα ἔχεσαν ἐν 
οὐυτῇ πολλὰ κ᾿ ϑαυμαςὼὰ, ἈΠῚ σίω σπέξιν δἥὴδ᾽ οἰκείων ποδῶν» κα ἘΠῚ σίὼ ἐπόο- 

σασι!» χῆς ἐκ ἥδ αἰσδυπτῶν ὑπολήκεως .. ἔτι ὃ σὰς δέ ἀποδείξεων ἀρχοῖς 

γγωρίμες χαμβάνυσω, κ᾽ δι’ αὐτῶν πισπὶς,. ὅπω ποιδύααι. σὲς ὑπὲρ αὐτῶν 
; ΄ “ ᾽ 2 Ω Ἂ" , δ» "» γε συλογισμὲς διὰ σόχων͵, ὥστ᾽ εἴν παράδειγμα σοῖς βελομένοις ἐκρλβως ' 

σωναγαγεῖν,) τοῖς ἐγ πότοις ἀποδείξεις. διόπερ οἱρμόσαειν. ὧν δόξειρ' τοῖς οι9- 

μένοις σίω με ἐν «ὦ φιλοσοφεῖν διαγωγὴν καϑ᾿ ἀυτίῳ. αἱρετίω εἶναι, πώ δ᾽ 
ἐπὶ σὰ μαδήματα ϑεωρίαν οὐκεῖαν κ' συγγενῆ φιλοσοφίᾳ. εἰκότως ἄρα διε 
“αὔχα πάνσα ἑκίμων τίω πεοὶ' τὰ μαϑήματα' ατοδὴν οἱ Πυθαγόρειοι κ᾽ πρὸς 
τὼ τῷ χόσμε ϑεώρίαν ἀὐφίω ποικίλως συγεταταον " οἷον ὧν μὴ ἐρμδμὸν 
απὸ δ σερ Θιφορῶν κι σῆς διαφορᾶς τόπων, αῷ λογεσμῷ περρλαμβαάνοναες 9 

ταὶ ἢ διωωαταὶ κ᾽ ἀδύνατα 7 χὰ κόσμε συτάσει ἀπὸ δ ἐν ποῖς μαϑήμασιι 

διωχτῶν ᾧ ἐδυνάτων ϑεωρᾶναες" πὶς Ὁ ἐρανέος περλφορὰς, 3] σὲς συμμέπρες 
5» ι ᾽ ͵ τα , - ᾽ » Ω 5. ρα ὺς . μετ᾿ αἰτίας νοῦνπσες, μέτρα σε αὦ ἐραγᾷ, κασί τινάς μαδηματικὲς: 

χόγος αφορίζονπες, ἢ ὅλως σίω φυσιοκογίαν “ ἰὼ προγνωςικίω πὸ δ μαϑη- 
᾿ Η ᾿ - , , σ. 4 μάτων συσαηήσα μενοι, κ' πρὸς σι ἀχλα πὸ περὶ σὰ κόσμε ϑεωρήματε,. Φαπερ' 

βηχο: πὸ μαδηματε προστσάμενδι, ". ἀφ᾽ ὧν ὃ ᾧ εἰς. σοὶ. περὶ. φύσεῳ: πολλὰς: 
᾿ αἰππ85- 
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ποὺ εἰξεις ἐπορίσονπο, ᾧ εἰς σα καλὸν καγαδὸν τίω εἰρέτίω προσρέπεσι, ᾧ εἰς 
«ὁ μέγιστον δεολογικῶς οἰστρονομᾶσι ὄχ «πὶ μαϑήμασπα᾽ ὥςτε φχ πογαᾳ σπαῦ.- 
σὰ ϑαυμαστίω ἐικόσως απὸδίω περὶ αὖπὸὲὶ ἐποιέντο 

Τὸ δὴ μι' αὖπτο ᾧ τίω συνήϑειαν ἀξιον εἰπᾶν αἧς ἐν τοῖς μαϑήμασι δᾷε- 
σριβὴς δ Ιυϑαγορείων, εἐκᾶγοί ΄σε σοίγων ἀπὸ δ ἷ  αἰσϑυσῶν εαπέσαγσων «ὡς 

περὶ δ μαϑημάτων λύγος, εἰς σε πίεξιν ἀσωμάτε ἐσίας,) περμῆγον δι᾽ ἀυ- 

σῶν πίω δικνοιον, Φφπορδμεύοσί πε ἐὐυτοὶς ἐχρώγηο ἐπὶ σοὸ γοηποὸὶ, ᾧ ἐν τοῖς 

μάλιστα ἐσκόπεν πὶ ὡρὸς πὶ καϑαρὲ εἰδὴ ἢ σὲς ἑνιαίας λόγος ἐςὶν ἐν αυποῖς 

ἐπηκασμέγας. ποὶς μεὴ ὃν δεωρήμασι αὔπον φὩροσεφέροντο σὸν πρόπον " ἅπαξ 
ἢ ἀποσαήσοωνπες οἰυπὼν πίω ἐπισπήμίω «ἧς κοινῆς ἃ δεδυμοσιδι μένης γνώσεως, 

ὦ στίω μεπέδοσιν ἐποιῶντο αἀὐυπσῶν ΠῚ αὸὶ οἰυσὸὺ ἐν οἐποῤῥήπσοις,, ὀλίγοις σε πά- 

γυ αἷς γνώσεως αὐυπῶν ἐχοινώγαν " (ᾧὶ ἐέ πᾶ αὶ ἔκφορον γένοιτο εἰς «ὡς πολλὲς, 
ἐφωσιᾶντο αὗτο ὡς ἐσέβημα.. διόπερ ἀπωθδένπσο ᾧ αὺς ἔξω αἰ. συνηϑείας 9 

ὥσπερ ἐναξίος ὄνσας οὐσῶν μεταλαμβάνεαν . ὑπέλαβε γὰρ Πυϑαγόρας εἰ πᾶσι 
δεν κοινωνῶν αἧς ἐν ποὶς μαδήμασι φιλοσοφίας, αλ᾽ οἰυσοῖς μόγοις 4 οἷσπερ 
ὧν ΄Ὡς αῷ παυπὸ: βία κοινωγήσειε" ᾧ «Ὡρὸς «κύτίω «ἰὼ ὁμιλίαν ἐκ εἰκῇ φροσίε- 

σο, ὁδὲ ἀὃς συχύναις, οαδλα πείρων “τ λαμβώνων ἐν πολῷ χρόνῳ, ᾧ σὲς ἐνα- 

“ἢ ς ἀπωϑδόμενος,, ἃ σὲς μωὴ ἔξω αἷς σωηϑείας ἐκ ἐποιίσαχσο χκοινίω χω δι 

εὐπῷ γενομένίω ἐπίδοσιν, ἐπορῥήτες ποιησάμενος Ὡρὸς πὲς ἄλλες σὲς περὶ ου- 
σῶν λόγυς. ἐν Ὁ Τοὶς ὀγομασϑεσι Πυϑαγορείοις δχε' πίω «ρὸς ἑαυτὸν ἑταιρίαν 

πολίω ἐπίδοσιν παρέσχε, πῇ σε περὶ «ἰ μαδήματα Φιλοσοφίᾳ, ᾧ «ὖ περὶ γεα- 

μετρίαν δεωρίᾳ " κῷῷ σχεδὸν ἑπαάντων δ ὕσπερον ἐπιπλέον. προελϑόντωγ,, 
ἐύροι ας ἃ» αἰς ἀρχὸς ἡμῖν παρ᾿ ἐκείνα γεγενημέναι. ἠγάπα δ᾽ ἐν ἀυτοῖς,, 
ἐχ ὥσπερ ἔγιοι Φ ὕσπερον, σίω δύναμιν, ἐφ᾽ ἧς οἷοί σε ἔσονσαι απὸ φὩροβλϑ- 

δὲν ἐυρέσκαν͵, αλ᾽ αὐυπὶ πὶ ϑεωρήμαπε,͵, ᾧ “ῴτων ἐχ ὅσα χαλεπωπασα ἦν 

ἐυρεῖν, καϑαίπερ οἱ σπλεςοι ἴδ ὕσπερον . οἰλλ᾽ ἐν οἷς ἣν μάλιτα οὐσῶν κασας 

νοῆσαι σάξιν, ἢ αἰ σύμπτωμα φυσικόν. ἔπαϑον ὃ αὖτο,, Φχκ' σὺ αἧς ὅλυς φύ- 

σεως οἰεσθϑοωι ας ἀρχὸς ὑπάρχειν ἐν πόσοις, ᾧ μάλιστα ἐϑεωρήσας εἶναι, πίνες 
τέ εἰσι ἃ πόσαι, δι᾽ «τὸ περιμένεσαν πε φύσιν εἶναι, ᾧ κινήσεως οἰπηλαγμέ - 

νω, ἔσι Ὁ ἁπλῆν. διόπερ ἔπε δἷ'δ᾽͵ ὡροβκλημααικῶν ἥψαντο. αλίω ὅσα ἣν ςγι- 

χεώδη., καϑάπερ ἡ παραβολὴ ᾧῷ ὁ σεσραγωσισμὸς,, ὅτ᾽ ἐν χοῖς ϑεωρήμασιν 
ἐωραγμασεύοντο,, πάνα ἐπεξιέναι βόλόμενοι γ  μηδεὶ δὲ͵ ἐνδεχομένων πα- 

ραλιπεν " αἰλ᾽ οἰυπὸὼς μόγον σὰς οἰρχοὶς δὲν ἐν ἑκέςοις ἐζήσεν.,.. γυμνασίαν ἢ 

εν ταῖς ἐπισπήμαις παύσομς , ᾧ ἐξεργασίαν λογικίω ἐποιᾶνσο ἐχριβῶς ϑεωρη- 

φᾳικίω εἰς ἐπισαήμία οὐκῆαν.,), «ὦξιν σε ἐν σαὶς ἐπισαήμωως Ὡροσέϑηκαν χίω τρο- 

σήκυσαν, ὀλίγα σε κατ᾽ ἐρχαὰς παραλαβένχες φἰξειργείσαι το σιῦσο» ᾧ μάλισππ 

αὶ πμιωσμτὰ ᾧ σεμνόπμασι δ δϑεωρημάτων ἐπελεώσαντο " ἄλως χε ἐσκόμενγα 

δεωρήμαπε ἐπ᾿ ἀλὰὰ προήγαγον γ) σαξιν σε ἐγ αὐτοῖς ἐποιδνσο χοιαυχίω ὡς «ἃ 
με ἑπλόέσσερα παραδιδύγαι γ) σὰ ἢ συνϑέσεως ἐφάπαύμενα, δεύτερα " καὶ σῇ 
φι 

μα φροσφόρως, χαὶ σῇ “ζίᾳ δ παραχαμβανόνχων οἱυπὸὶ οἰκείως, “7 σε φὡρὸς 

εἰρετίω ἀγωγῇ , κ τὸ ὅλῃ πωδείᾳ ὑμολογαμείως , ᾧ τῇ καϑάρσεα σῆς «υχῆς 

φῳροσηχόνγτως. σοιαῦσε ὧν ας καὶ περὶ αὐπθ γγωρίσμαπα αῷ Πυϑαγορικᾷ αύπε 

ποιήσαιτο, περὶ ὧν πλείονα ἐρῦμεν ἐν τοῖς κατ᾽ ἰδίαν περὶ ἑκάςε δ μαθ- 
μάσων λεχϑησομένοις, Διο 

Ψ 
! 

- » « , ᾽᾿ ᾿ , ᾿ “- ΄ , ͵ 
σει δ ὄντων ἑπομένως σωμνέσαστον «πὶ ϑεωρήμαπσι., χαρὶ αῇ ἡμετέρᾳ δυνά- 
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Δύο δ᾽ ἐξὶ ἃ Ἰπαλικῆς φιλοσοφίας ἐἶδη, καλεμένης δὲ Πυϑαγορχχῆξς, δυο 
γὰρ ἣν γένη" ἃ δ' ῖ μεσχχειριζομένων ἀυτία!, ὅ, μὲν ἀκεσμαπκοὶ, δι Ὁ μα- 
δημασικοί" αῴπον Ὁ ὅν μὲν ἐκεσμαπικοὶ ὠμοκογᾶντα Πυϑαγόρειοι ἄναι , ὑπὶ δὶ 

ἐπέρων. σὸς Ὁ μαϑηματικὲς, ὅτοι ἐχ ὠμολόγδονγ) ὅτε σίω πραγματείαν ἐυπῶν 
ἄνω, Πυϑαγόρε, αλὸὲ Ἱππάσο" «ὃν δ᾽ Ἵτπασον ὁ, μὲν Κροπωνιάσάν φασὶν, 
δι ἢ, Μεκαπονῶᾶνον. δι ἢ περὶ «ἃ μαϑήμαπε, δ Πυϑαγορείων πόσις σε ὅμοια 

λογῦσιν ἄγω Πυϑαγορείος, ᾧ αὐτοὶ φασὶν ἔπ μᾶλλον, (ᾧὶ ἃ λχέγοσιν ἀυκοὶ ἀ- 
ληϑή εἶναι, τί δ᾽ ωἰσίαν τῆς ἐνομοιόσητος σοιαύσίω γενέσδωμ φασίν" αἰφικέσει 

ϑας δ Πυθαγόραν ἐξ Ἰωνίας ῷ Σόάμε, καπὸὶ σίω ΓΙολυκρείσες συρανγίδα,, καὶ 

ἐχμαζέσης Ἵπιλίας, , καὶ γενέσϑαι σωήϑες ἐὐαρῷ σὲ, πραΐπς ἐν φσαὶς πόλεσι, 

σόπον ἢ αοἷς μὲν πρεσβυτέροις χαὶ ἀσχολκοι:, δῴα' αὐ ἐγ πολιτικοῖς ὡς χαλε- 
πὸν ὃν δ δῇαὝ μαϑυμάώτον τ) ἀποδείξεων ἐντυγχάγεαν χ, ψιλῶς φιῳλεχϑῆναι, 

ἡγόέμενον ἐδὲν ἧττον ὠφελᾶσδωι ἀν, καὶ ὄνεν ἃὁ ἀισίας, ἐιδόσρε αἱ δᾷ πράτο 

σαν" ὥσσερ καὶ ὅι ἐατρδέμενοι, αὶ προσαχόονπες ὅζει τί εὐυποῖς ἕκατα πράκε 

σέον ) ἐδὲν ἧσσον συγχαάνεσι τῆς ὑγείας" ὅσοις ἢ γεωπέροις ἐσύγχανεν, εἰν- 

σοὶ μὲν ἂν εἶγωι ἐπὸ πόσον, ἐκείγος Ὁ ἀπὸ εἶδ ἑπέρων. περὶ δ᾽ Ἱππάσε λέν 

γόσιν, ὡς ἦν μὲν δ᾽ ΓςΓυϑαγορείων , χα Ὁ «ὸ ἐξενεγκεῖν ,) χα γράψασθαι 
πρῶτος σφᾶραν, τί ἐκ δὲ δωδεκα ἐξαγωνων, αἀπόλαιπο ἸΩ͂ θάλατταν 7) ὡς 

εἰσεβήσας, δόξαν ὃ λάβοι, ὡς εἶγω ὃ πάναι ἐκείν αὖ ἀνδρός" προσαγο- 

ρέυνασι γὰρ ὅσω δ᾽ Πυϑαγήρνν,, ἃ. ὃ καλᾶσιγν ογόύμααι. ἐπέδωχε ἢ πὸ μαϑή- 
μαπι, ἐπεὶ ἐξενηνέχϑησαν διοσοὶ Ὡροαγόναε , μάλιςα Θεύόδωρός σε ὁ Κυρη- 
γαῖος. καὶ ἱπποκράχης ὁ ῖος. χκέγοσι ἢ δι Πυϑαγόρειοι ὀϊξξενηνέχϑωι γεωσε- 

τρίων ὅτως" ἀποβαλεῖν τινα αἰὼω ὀἐσίαν δ) Πυϑαγρρείων. ὡς δὲ σὐπ᾿ ἠσύ- 

χῆσεγ δοθῆγαι ἐνπὸ χρημααίσασϑαι ἐπὸ γεωμεσρίας ἐκαλεῖτο ἢ ἡ γεωμε- 
Τρία «ρὸς Πυϑαγόρα ἰστορία. περὶ μὲν ὃν τῆς διαφορᾶς ἑκατέρας “ἦ πραγμα- 

σείαςγ καὶ πεοὶ ΤΠ μαϑημάσων, σχεδὸν σαῦσέ τε καὶ ποιαῦποιί ἐτι σὰ συμβε- 
βυκότα " δι ἢ Πυϑαγόρεσι δα πσροίψανσες ἐν ποῖς μαθήμασι, κρὶ σό, σε εἶκρι- 

βὲς δ κόγων ἀγαπήσαντες» ὅτι μόγα εἶχεν ἀποδείξεις ὧν μεσεχειρίζοντο 

ἄγϑρωποι, καὶ ὁμολογόέμενα ὁρωντας ἔνισον πὸ περὶ τίω. ἁρμονίαν ἕπ δι᾿ 

οἰριϑμῶν ᾧ «πὶ περὶ σἰὼ ὄψιν μαϑήμαπα δι᾿ ἀγραμμάπσων, ὅλως αἴσια δὲ ὃν- 
σῶν ταῦφιε φήϑησαν ἔιγαι, κ) σὸὶς «ἄἅτων ἀρχαφ ὥσπσε “πὸ βελομένῳ ϑεωρεῖν πὸ 
ὄντα πῶς ἔχα,, εἰς χταῦτο βλεπτέον εἴγος πὲς ἀργθμὲς, καὶ πὸ γεωμεσρέμενα 
εἰδὴ Οὔ δ ὄνπσωνγ αὶ λόγος δά αὐτὸ διλέσδϑω πάντων δέλ πὐτων. ὡς ὅν 
σ᾽ ἐγκαιροσέρων ὧν, ἅτε «ἰμιωπέρων ενόζψανχες ἑκάσσων αὡς δωκμεις,. ἢ 
ἐἰς σὰ πάντων ἀΐτια, καὶ πρῶπμ σχεδὸν ὁμοχρόπως κ' σὸὸ ἄλλα αὕτοις διῶρ,- 
ζον. ὦ μὲν δν ἀγωγαὶ εις σαὐς ἐριϑμὲς καὶ σὸ μαϑήματα δ πραγμάτων. 
δά ταῦτο Ὁ κε αὗτον σὸν τύπον εἐδοκὸν ἔχειν αὐτοῖς. πτοιάυτη ας ἢν 

σαρ αὐτοῖς καὶ καὶ μέθοδος ΔῥαιαΑ ἀποδείξεων ἐκ ποιέσων πε ἀρχῶν ὑρμωμένῃ 
Ὁ) ὅτως ἔχδσα “ὃ πιςὸν κ' βέβωον ἐν ποὶς λόγοις. : 

Γεγόνασι δέ σινες, δι μὲν παλαιοὶ, δι δὲ νέοι, δίπνες τίὼ ἐναντίαν ὃ γ- 
ἕαν περὶ Νὴ μαϑυμάτων ἐϊξενηνόχασι, «(ἐγοντες ἀυπὼ ὡς πανπελῶς ἄχρησηρ » 

ἢ πρὸς σὴν ἀνθρώπινο, βίον ἐδὲν συμβαλόμενα,. ἔνιοι ἢ ὅτως ἐπιχειρᾶσιν . 
ἐΐ εἰχρεῖον αὐτῶν “αὐ σέλθ'" διόπερ ἀυναὲ μανϑάνγαν φασὶ δεῖν ὃι φιλύτοφοι, 
πολιὶ πρόχερον οἰγάγχη μαάσχιον εἶγωι τία περὶ ταῦσχκ σπεδίώ,, περὶ ἢ «ὃ σέ- 

λει: 
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λϑς σχεδὸν ὁμολογῦσι πάνσες δι δοκῦγπες περὶ οἰυτίω μείλιςα ἐἰχδιβωκέναΐ 
φασὶ ἢ δὶ μὲν ἄνω «ἰὼ δ κ«δίκων καὶ δικαίων, ἢ κακῶν ᾧ ἀγαϑὼῶν ἐκπι- 

φἡμίω, ὁμοίων ἦσαν γεωμετρίᾳ » ῷ ταὶς ὥλαις ποῶς ποιόυταις" δι ἢ, τίω περ 

φύσεως σε ἃ ἃ ποιάυτως ἀλχηϑείας, φρονήσιν 7) δίαν ὁΐ σὲ πεοὶ ᾿Αγαξαγόραψ 

ῷ Παρμενἕδω ἐισηγήσανπο. δᾶ δὺ μὴ κεληθένοι ἃ' μέλογάρ περὶ ἡύτων ἐΐξε. 

σέζειν, ὅτι πάνπο πὶ αἀγαδοὶ, αὶ πὶ ὡρὸς ἃ βίον ὠφέλιμα σοῖς οἰνϑραίποις, 
ἐν αῷ χρῆσϑω ᾧὶ «ράτταν ἐςὲν, ἀλ᾽ ἐκ ἐγ σῷ γινώσκειν μόγον " ὅπε γὰρ 

ὑγιαέφομεν πῷ γνωρίζειν «πὶ ποιηπκὸὰ «ἦ ὑγείας, ἐλὰ αἰ ωροφέρεσϑπι ποῖς σώ- 

μασιν, ὅτε πλεπῦῶμεν αἴ γιγνώσκειν αλῦτον, αλὰ σῷ κεκαῦσϑαι πολίω ἐσίαν. 
ἐδὲ τ πάντων μέγιςον, εὖ ζώμεν σῷ γιγνώσκειν ἅστα δὲῥβΒ ἔντων,, ἀλλ αἴ 

“ράττοαν ἐυ. σὲ γὰρ ἐυδιωμογᾶν ἐληδϑῶς τῦτ᾽ ἐς ἐν" ὥςτε «Ὡροσήχει ᾧ σίὠώ φια 
λοσοφίαν, εἐἶπερ ἐςὲν “φέλιμος, ἦχοι «ρᾶξιν ἔνα ὧδ ἀγαθῶν, ἢ χρέσιμον 

εἰς «ὶς τοιάυτας τράξεις. ὅτι μὲν ὅν ἐκ ἔςιν ὁδ᾽ ἄστη πραγμάτων ἐργασία 

σις. ὅτ᾽ ἀλη Δ «ροειρημένων ἐπιστημῶν ἐδεμία, φανερόν ἐξςι πᾶσιν. ὅτι δ᾽ 

ἐδ ἔςσι χρήσιμος εἰς πὰς ὡράώξες, ἐκᾶϑεν ὧν τις κασαμιίϑϑι, μέγιςον γοὶρ ἔχοϑ 

μαν παράδειγμα «ὸὶς ὁμοίας αὐπὖῷὦὦ ἃ σὸὺς ὑποκεμένος δόξας. ὧν γάρ εἰσιν δὲ 

γεωμέτραι δι᾿ ἐποδείξεως ϑεωρητικοὶ, αὑτῶν ἐδενὲς ὁρῶμεν αἰπὺς ὄνακχε 

φῳρακτικὸς, ἐλὸὺ ᾧ διελᾶν χωρίον, ἃ πὶ ἄλα πάνασα παάϑδη ' μεγεδῶν χρὰ 

ΟἿ «πων δι μὲν γεωδέτωι δύνανται δι᾿ ἐμπειρίαν" οἷ, ἢ πέρὶ «ἱ μαϑεμαν 
πὰρ ᾧ «αἰς σότων λογας, ἴσασι μὲν ἐς δᾷ Ὡράώττειν, δύνανται ἢ Ὡράτστειν ο 

ὁμοίως ἢ ἔχει ᾧ περὶ μυσικίὼ, ᾧ σὰς λας ἐπιστήμας, ὅσαις διΐρησκι απ 

σε ὃ γνώσεως, ἃ αὐ ἃ ἐμπειρίας χωρίς " δι μὲν γὰρ «πὸὶς ἐποδείξεις αὶ σὸς 

συλογισμὲς διωρισμένοι περὲ συμφωνίας ᾧ Δ ἄλων Δ δ ποιύσων " ὥσπερ δι 

ἈΠ φιλοσοφίαν σκοπεῖν ἐιωϑασιν., δδενὸς ἢ κοιγωγᾶσι ΝΑ ἔργων, ἀλλὰ κἂν 

τυγχάνωσιν εοὐτῶν δυυώμενοί αἰ χειρυργθν,ν ὅσαν μάδωσι πὼς οαποδείζξεις, Ὁ 

Φασερ ἐπίτοδες, ἐυθυς οἰυαπὸὶ χερον ποιῖσιν. ὄν ἢ φσὲς μὲν λόγες «γνοῦγαες, 

γεγυμγασμένοι ἢ αὶ δοξαάζονχες ορδϑῶς., ὅλ χαὶ παναὶ Φφέρεσιν «ρὸς φοὶς 
“χρείας. ὠσάυτως δὲ ἃ περὶ ΔᾷΠ: καὶ σὼ στροκογίαν, διον ἡλίς ζ σοληνης 

πέρι, καὶ λων ἄφρων, ὅι με ᾿σεὶς αἰπίας χ) σὸς λόγος μεμελεαρκότες,, 

ὁδὲν δ'ια χρησίμων ποῖς ἀνθρώποις ἴσασιν" ὅι Ὦ, σὸς ἱπὸ πότων γαυτιχαὶς 

καλομένοις ἐσιςήμας ἔχονπσες, χαμῶνας, ἃ σγέυμασε,. ᾧ πολιὰ ἢ γινομένων 

δύνανπκι Ὡρολέγειν ἡμῖν" ὥςς «ρὺς «ὸὶς Ὡρώξεις ἐχρεᾶοι πανπσελῶς ἔσογσαι αἱ 

σοιαύτω ἐπιστῆμαι, ἐι ἢ Ὕῇἥ"ὀ πράξεων ἴδ ὁρϑῶν ἀπολείπονσαι»γ Ἰ μεγέςων 

αἀγαϑῶν ἀπολείπεται ἣ φιλομάϑειας πρὸς δὴ σαύπα ἀναπλέγοντες.,. εἶναί σε φα- 

μὲν ἐπιστήμας “ἰδ μαδημάπων ᾧ σάυτις διυραποὸὶς ἐἰς απὸ μεσκωλυβᾶν.. ἐεὶ γοὸρ 
γυωριμώσπερα ὠμφύπερᾳ, πὸ Ὡρόπερα δὲ ὑσπερων, ᾧ «ἰ βελτίω σίω φύσιν δ'ιᾳ 

χερόνων. δ γὼρ ὠφισμένων ᾧ πεσαγμένων, ἐπιστήμίω μα)λόν ἐξιν ἢ δ ἐ- 
γανπτίων, ἔπ Ὁ δ ὠσίων, ἢ δἷῥβε)ι ἀποβωνόντων. ἔςι ἢ ὠρισμένα ᾧ πεσαγ- 

μένα αἰ ἐν τοῖς ἀπκινήποις μαϑημααικοῖς ἐΐδεσιν οαΐπιά σε μαδλον αὶ «ροτεγα 
 ὑςέρων. ἐκείνων ψὴρ ανωρυμένων, οναιρᾶπω σὶ τίω ἐσίαν ἐξ ἐκείνων 

ἔχονπε. μήκυ μὲν αριϑμῶν, ἐπίπεδα Ὁ μηκῶνγ σαερεὰ ἢ ἐπιπέδων " ὥστε 

ἐΐπερ πάντων ἐςὶν ἀπλόσσερα πὸ ἐν τοῖς μαϑήμασιν, ἔσται ἃ ἀρχικώτερα 
ψάντων. ὥσσε περὶ πὸ ἀμείνονα ἃ αρχηγικώπερα, ἔσονσαι πολυ μᾶλλον ἐπι- 
σήμον" ἃ διωατὸν κτήσασθαι ὑπάρχοσι, πολὺ γὰρ πρόχερον ἀγαγκῶον δὴ 

» 10}. 14, Ὲς εἷτ- 



“ἃ ὮΔΙΜΆΤΊΝΙ ΑΒ ἢ 

οὐσίων ἃ δ στοιχείων ἄγάρ φρόνησιν, ἢ. δ ὑσσερῶν, αὶ γοὸρ ταῦχα Νά ἃ- 

κρων.7) δδ᾽ ἐκ σότων “πὸ πρῶτο πέφυχεν.) οἰλλ᾽ ἐξ ἐκέγων, ᾧ δι᾿, ἐκείγων ; -κ7. 

σάλλα γίγνεται ᾧ  συοίςασαι φαμερῶς. ὅτι ὃ ᾧ μέγιρον ἐςὶ ὃ, ἐγαϑῶν, ᾧ- 

ποίνσων ὠφελιμώσετον δ᾽ ἄλων ἐπίτασϑαι σὰ μαϑήμασι» ἐκ. δα, ὃ δῆλον 

( δ4 ογὰπὶ (οα!οὶ5 «ρ. 14 εἴξ, εἷραῶον, δργορίτς ἰοσίς ) λόγθ' «γὰρ χαὶ 
φρόνησις ἡγᾶτοαι δἧῥ ὠγαθῶν, κανών σε ᾧ ὅρθΘ' ̓ ἀκριβέσσατος ὅ᾽ ἀγαθῶν ἐδ᾽εὶς 

ἀλος ἐςὶν «λίω ὁ φρογιμθ'. ὅσα γὰρ ἂν ὅτος ἕλοιτο, παῦτ᾽ ἐςὶν ἀγαδὰ 9 

κακὰ ἢ ταάγαντία αὐτοις. ἐπεὶ ἢ πάντες ἀιρᾶγτωι μολχιτα ἸΟἿ σὸς δικείας. τ᾿ 
ἕεις." αὐ. μὲν γὰρ δικώως ζῇν ὁ. δίκωιθ', αὐ ὃ "ΠῚ σὼ ανδρείαν., ὁ 'π ὡς οὐνε. 
διρείχν ἔχων, ἢ ὃ σώφρων, «ὃ δωφρονγεῖν " ὅμοίως δηλογόᾳ, ὦ αὐ. φρονῶν «ὁ. 
φρονιμΘ' ὠἀιρήσεσπωαι παναὼν μάλιτα.. απο γερ ἔργον σαύτης ἃ ιδιωάμεως, ὥςε 

φανερὸν 2) σίω κυριωτασίω κρίσιν, κράκιςον ἐςι ΔΝἷἧῥ᾽ ἀγαδῶν, ἡ φρόνησις. κὴ, 
δ, δᾶ πάντας» χρείας ἕνεχα, ουτίω μεσαδιώκειν" ᾧ γὰρ. ἅἄυσιι δι αὐυτιίν. ἐςὶν 

εἰἰρετή " ᾧ περὶ μὲν ὠφελείας ᾧ μεγέϑος αὐ πράγματ᾽, ἱκανῶς -οαποδεὸ εἶ χο 

δαε νομίζω. διόαι ὃ πολλῷ ῥᾷσαν δΥὲὲ] ἄλων εἐγαϑων- " καῦσιςτ ἀυτῆς. ἐκ 

χῶνδε πέπεισμαι. αὖ γὰρ μήτε μισδὰ παρὰ οδὴὲδ᾽ ἀνϑρώπων “γιγομένει σοῖς φιπὶ 

λοσόφοις, δι᾿ ὃν συνπσύνῳς ὅτως ὧν Φιαπονήσειαν, πολύ “Ἐ. «ὡροεϊμένος πος -ἄλι-: 
λας σέχνας᾽" ὅμως ἐξ ολίγε χρόγα ϑέονπας παρελυλυϑένου παῖς ἀκῥριβείαις» “σης 
μᾶδν μοι δοχεὶ τῆς περὶ τίω φιλοσοφίαν εἶγω ῥᾳστωνηξ. ἔτι δὲ «α πάντας 
φιλοχωρᾶν ἐπ᾿ αὐτῇ, ᾧ βέχεσθαι σχολάζειν, ἀἐφεμένες δῥ ἄλλων ἐπάντων 

ἐ μικρὸν σεχμήρικον, ὅτι μεϑ᾽ ἡδονῆς ἡ Ὡροσεδμεία γίγνεται" πονεῖν γοὶρ 

ἐδεὶς ἐϑέχει πολὺν χρόνον. πρὶ: ὃ πότοις αὶ χρῆσις πλᾶσσον διαφέρει παν. 

χων ἐδὲν γὰρ δέοντωι πρὸὶς ἐργασίυν οργαάνωνγ) δδὲ «ὕὅπων, ολ᾽ ὅπῃ σις ἂν. 

ὧν αἧς δικεμένης «ίας διάνοιαν, ὁμοίως παναπωχόϑεν  ὥασερ παρόσης ἅπαετ ἴὰ 
σῆς ἀληθείας. ἀλὰ πχαῖαα μεὺ ἴσως ἐποχρώνπσως. ἐΐρητώι φὩρὸς ἃ ἐνεστῶφε 
κωρόν» ᾧ γὸρ ὅαᾳ διωατὸν, καὶ διόσι μέγιςον ὧδ ἀγαθῶν, ᾧ καήσασϑαι ῥῴ- 

διον ἡ φρόνησις, ἀποδεδεικσαι. νεωώσιτον ἂν ὁμολογομένως ἐςὶ δ'ῥθ ἐπιτηδ ευ» 
μάτων κα περὶ τίὼ ἀλήϑειαν -ἀκριβολογία. μα γὰρ «ἰὼ φϑορὰν, ᾧ ἃ κασω- 

κλυσμὸν͵, ( δὰ οἵάη (Οὐοὶς ὧν, 14 εἰξ, σημειωτέον περὶ κασακλυσ- 
μὲ ) πὸ περὲ τίω προφίω ᾧ «αὐ ζῆν πρῶτον ἠναγκάζονηο φιλοσοφεῖν. ἐυπορώ- 
σεροι ἢ γενόμενοι, πος Ὡρὴς ἥδονάϊ ὀϊξξειργάσανπο πέχναςγ οἷον μεσικίω,, ᾧ εὶς 
ποιοίυνηγις " πλεονάσοανσες Ὁ Δ ἀναγκώώων. ὅτως ἐπεχείρησαν φιλοσοφᾶν.. "το- 

σᾶτον ἢ νώ «ροεληλύϑασιν ἐκ μικρῶν ἀφορμῶν ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ ζησὸν- 
σες ὁΐ σε περὶ σίω γεωμεσρίωαν κὶ τὸς λῆγδός, Χ) σὰς ἀλας παιδείας, ὅσον δδὲν 
ἕσερον γέγΘ' οὐ ἐδεμιᾷ δῆ σεχνῶν" καίτοι χαὶ πὸς μὲν ἀλας πάντες συνε- 
ἕορμῶσι πιμῶνσες κοινῇ , ᾧ αὃς μισϑὲς τοῖς ἔχϑοσι διδόντες, σὸς ἢ Ταῦτα 

πραγμαπευομένος ὁ μόνον ὁ Ὡροτρέπομεν, ἐλα ᾧ φ(ικωλυομεν πολαίκις.. οἰλλ᾽ 
ὅμως ἐπιδίδωσι πλέον, διόᾳ “ἡ φύσει ἐς ἡ φρεσβύσω σαι" σὺ γὰρ “ἢ γενέσει ὕπ- 

σερον, ὅσίᾳ καὶ πελεόσηαι φρουγᾶται" ᾧ ἡ δ΄ μαϑημάτων. ὅν ἐπσιςήμη κρα- 

χὰ πρὸς ἅπαντω ταῦσι ἢ ἄλλων ἐπισσημῶν ἐκ περιταῦ, κάλλε ᾧ αἰκρμβείᾳ 

4) πάντων ἐπιαηδευμάπων προέχὅσα. ἔχει Ὁ ᾧ σὺ καταλοόγον ὅτως. πρῶτα 

μὲν γὰρ «ἢ τῇ γενέσει ὁμοφυῆ περιαπόδασφι ἐςι σοῖς. ἐνδρώποις, ὥςε κτ ἄσθω 

"ἿἹ δυγαμιν" ἐπὶ Ὁ α«ὅτοις πὸ ἐπολυογηῶ ἡμεῖς σὸς σωμαποειδᾶς φύσεως, πΆἊ- 

λὺ δ᾽ προτέρων ἐςὶ σιμιώσερα. «οἱ μεὺ γὰρ ὡς ἀναγκῶα πρέποκειποι σοὶ ἢ 9 
« 

ῴς 
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εξ δι αἰυπὼ αἱρειπὶ ἃ σεμναὶ, φὡρεσβείων ᾧ πμῆς ἠξίωται. συμβώλετωαι μεὴ 

ἂν ᾧ «ρὺς τω ὅλίω ἐνϑθρωπίνίω ζωίω, ἐκ οχκίγας χρεας ἡμῖν πὸ μαϑήμασο " 

ὡς '“«Ὡρόδηλον τοῖς ἐπὶ σὃ βίε πὸ ἐπὸ δ᾽ μαϑυμακσικῶν πεχνωῶν» ἔργα ἐπισίοα 

σομένοις. αὶ μίω. «Δὰ παῦσε μὲν ἐςιν ἐλάτχονος ασοδῆς ἀξια" σὰ Ὁ μέγισσω ο. 

ἡ. χάϑαρσίς ἐςι πῆς ἀϑανώέτε «φυχῆς, ᾧ ἡ ασὦ νὰ πεδιαγωγὴ πρὸς σὸ νοητὸν. 

ἢ αὶ μετυσία, απ: αῷ. ὄντος ἐνεργείας. παῦσε δ᾽ ἡμῖν παρασκδυάζεσα ἡ μαϑη- 

μααικὴ ἐπιστήμη, πὸ πόναρ ἐγχδὰ παρέχει, ὥςε πρὸς σὸ σέλος αἧς ἐὐυδωιμο- 

νίκας, ἐκ οἶδ᾽, ἐΐ αἰς ἀλη μέϑοδος ὅτῳ συναέρεται. 
Διοὸὶ δὴ αὐτῶν καὶ μόνον «ὠδὲς οἱ ἐναντίοι χόγοι: πεφηνασιν, οαλα ᾧ σὰ 

μαϑηήμασε χουσιμκωσαπα, ὄγηα ἡμὶν ἀποδέδεικται. ἐπεὶ Ὁ σἂ πεπαιδιὠμένα ἐρ- 

γον ἐςὶ αὐ δύνασθαι κρῆναι ἐυτοχως «αἰ καλῶς, ἢ μὴ καλῶς, οποδίδωσιν ὁ 
χέγων,, τοιᾶτον δή «να΄ σὸν ὅλως πεπαιδώμένον οἰόμεθα εἶν, ᾧ αὖ πετῶ- 

δεῦσδιμι αὐ δύνασϑαι ποιεῖν αδ' εἰρημένον, , δῆλον σῷ ϑ' ὅσαι ῷ περὶ «ἢ μαϑδϑήμα- 
σός πὸν ορϑῶς πεκπαιδόνμένον ἀπαιτῶν δᾶ περὶ αὖ μαϑημασικθ σίω ὀρϑόται ζ' 

σὲ οἰκᾶον ἔργον᾽, εἰ καλῶς, ἢ μὴ καλως ποιᾶτω πίω περὶ εἰυπῶν ϑεωρίαν.. 
ὥσσερ γὰρ ὃν ἑπλῶς πεπδόμένον περὶ πάντων ὃ ὡς εἰπεῖν. γ), κρλαικὸν γό- 
μίζομεν εἶναι ἕνα τὸν ἐριϑμὸν ὄναρ, ἕσω ἃ περί ανος ἐπιτήμης ἀφωρ,σμέ- 

γηφο,. ἐΐη ἄν αἰ ἕπερος, γ σὸν οἱυτὸν σρόπον σδ' εἰρημένῳ φκείμενος περὶ μὅ- 
ὅλον: " “ὥσαε δῆλον. ὅπ ᾧ αἧς πεοὶ τὶ μαϑήμασμε, δεωρίας δέ τινας. ὑπάρχεν 
ὅρος φποιότες ΦὩρῖς ὃς ἀναφέρων. ἐποδέξεσαι ὁ πεπιιδόυμένος σὸν πρόπὸν ἡ 
δεικνυμένων χωρὶς τὸ πῶς ἔχεν πὐἰληϑές " ἐΐπ’ ὅτως ἐΐω, ἐἰ τ᾽ ἄλως.. κέγω 
ἢ οἷον: πόπερον δὲ λαμβάνοναοις εὖ ἕκαςον δεώρημα δἧ,᾿ μαϑυμααϊκῶν περὶ αἕ΄ 
διορίζειν καϑ' υτὸ, οἷον περὶ σῶνδε. δ τοιγώγων, ἢ «ἢ κοινὰ ϑεωρήμαπα -. 
ᾧ σαὶ πᾶσιν ὑπάώργοντε δὰ σκοπᾶν, κατά π᾿ κοινὸν ὑποδεμέναες " πολὸ γάρ 
ὑποίρχει" πὶ ουπὸ, πολλοῖς γένεσιν ἑτέροις ὅσιν αλήχων᾽, οἷον ἐΐ αἰς καθόσον 

ἐςὶ χρίγωγα, ποιοῖπο: φίω!. ἐπόδειξιν᾽.. ἢ καδόσον ἐςὶν εὐϑυγράμμα κοινῶς. εἰ 

γερ αινα πὸ ἐυπὶ ὑπάρχοι σοῖς ἐἶδει φριφέροσιν,, ἐδ ἡ ἀπόδειξις αἰυσῶν ἐδε- 

μίαν ὀφείχει ἔχειν διαφοράν". Ἑἕπερα Ὗ ἴσως ἐςὶν 7 οἷς συμβώνε τίω. με κα- 
αηγορίων ἔχεαν τίω ἀυπίω, φφέρειν ἢ α΄: καα᾿ εἶδος Φρφφορᾷ 5. οἷον σ᾽ ὅμοιον, 
ἐπὶ με σϑριγώνων᾽ ἐςὶν' ἄλλο γ. ἐπ᾿ ἐδιῶνῶν ὃ, ἐσερον'.. ᾧ δὰ χαϑδ᾿ ἑκάπερον' 

ἰδίας ποιᾶσϑι. ἐποδείξες .. ἐπισκεπτέον ὅν πόσε. κοινῶς ἘΠῚ γένος. ὦ πότε 
ἡδίω: καϑ'᾿ ἕκαςον ϑδϑεωρήπεον. σὸ' ἢ διωρίσθω περὶ «των, μέγα’ μέῤος εἰς 

παιδείαν μαϑομαπικὴν συμ βάλετ, ἔπ ΧΠ χσίὼ ὑποχκεαμένίω ἐσίαν δᾷ πὲς κό- 

γὃς ἀπατεν. δ μαϑημοωαικῶν.. ᾧ αδν' πρόπον Δδῥ ἀποδείξεων" οἱκᾶον ποιεῖιοϑ αι, 

ὥκστερ ὅν αδ' ῥητορικῇ πιϑυβολογᾶνπσος αὐεχύμεϑα 5: ὅτὼ σὸν μαδημαῶκδν απὸ- 

δείξεις δα ἐπαιτὰν ἀναγκαία: καὶ παρτεχ δ ἢ. σὰς οἰυτὶς ἀγάγκα: δὰ ζητᾶν, 

ἐδ ὁμοίως σίὼω αὐτὼ ἐκροίβααν. οὐ ἅπασιν', ἐλ᾽ ὥασερ πὲ ἈΠῚ πὸὶς. σέχνας 
τος ὑποκομένωινς ὕχωις διαιρᾶνεν, ἐχ ὁμοίως ἐν χουσῷ ᾧ καταπέρῳ ᾧ χαλ- 

χῷ ζητῶντες τὸ ἀκοιβὲς, ἐδὲ ἐν. φελῷ,, ἃ πυέρ᾿, ἢ χωσῦ, τὸν αὐτὸν τρῦπον 
ᾧ εν τος ϑδευρηπικῶφι, εὐϑὺς γὰρ ποιήσω σὼ ὑποκείμενα. Φφορας, ὅταν ἀπλ- 

σπερα ἢ" πὶ Ὁ ὡὐ' συνδέσερ. μᾶλλον" ᾧ πὸ μεϑ' ὅλως ἐκένηποα 5 πὸ Ὁ, κιϑέμε- 

νῶν" οἷον «ὰ οὐ ἀριδμοῖς,. ᾧ ωὐ ἁρμονίᾳ, ἢ σὺ εὐ γεωμετρίᾳ, ζ. ἐξρονομίᾳ " 

Φ δ᾽ μωὸ ὁ νὸς. 

μικροί πνες ἂν. ὦσιν ἀφορμαὶ, καθάπερ δ ἐρανίων"" ἐ γὰρ οἷόν τὲ ᾿ὠἱε' οἶὐο- 
ἘΣΕ ΣΝ οὶς 2» 

ἡ ἀρχὴ, ἐδ Ὑ,. ἡ διάνοια". ἐνίων ὃ ἃ απὸ ἃ ἀσϑήσεως. 
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σοὶ.) δὲ σὸς ὁμοίας αἰαΐας περὶ ΥἿδ σοιότων φέρειν, αλλ ὅσον αὖ δἰ κι ης εἶχ 
φέρασι, Τοσῦτον ᾧὶ αἰς εἰποὃδ εἰξες Φβφέρεν" ὡ᾽ ἐκάσταις γὰρ συγγενὴς ὁ τρός 
“τος. ἔφ δ᾽ οἰ μέζονι φασσάσει πὐτων δα ἐπιζηαῦσιν οἱ μοὶ ἔχονσει, οἱ ἢ 
ἷκ ἔχογχες ἐρχά: " ὥσσε δ᾿ ἐναιῦδα ὁμοίας αἰαίας, ἐδ᾽᾿ ὁμοίϑς πὲς λόγὰς 
εἰποδεικτέον.. εἰνείγκη ἢ «ρὸς σαῦσα γνωρίζειν «' σουτὸ ᾧ ἕτερον ἔχεσι ,), ὦ αὶ 
χρτ᾿ οἰγαλαγίαν σώναὸν, ἃ ἀϊ ποῖωι πλεόνων δέογχοι » ὦ "ΕἼ ποίας πλείω: πρὶ 
εἰποράμενα " «(εδὰν χεὶρ πόσοις ᾧὶ σοῖς ποιόπτοις οὐ παραλαγὼ δῥα᾿ περὲ ἕκαςον 

οὗποδείξεων ἢ λόγων εἰσίν. ὦ μόνον  «ρὸς «ὲ κρίνει»: αὐλοὶ ᾧ φρὸ- ηὐ ζυτᾶν, 
ὡς δέ, συμβάλοιτ᾽ ἂν καὶ ποιαύαν ϑεωρία. διορισμὸν γεὲρ ἐχῦσα “ἥς καὶ ἕκα- 
ΘῸΥ αἱαίας, οἰκείας ποι ΐσει λόγω “ ὅπερ ὁ ῥύδιον μὴ συμεδισϑέναν δρᾷν. καὶ 
γὰρ θύσις αὐτὰ καϑ᾿ ἑαυτδ ἐπὶ μων σὸς ἐρχοὶς ὑφηγησασιϑϑι δύναται, κρῖ- 
γώ, ὃ. ἕκαστα 9 μὴ «ροσλαβέσα σύνεσιν ἑτέραν ἐκ εἰνπέρκυ: .« ἔπ φᾷκρμτέον εἰ 
πλοίας. αἰφίωι εἰσὶ", περὶ ὧν δα σὸν μαϑημαπικὸν Ἀέγειν, ποῖα πε τόσων ὡρῶ«- 
“5, ᾧ δάμνέρα πέφυκεν" ὀϊξοιατικὸς χὰρ ἃ δῷ ἐποῦδ δομένων αἰάων ὁ πεπαε- 
δώμένοι μαϑημασκῶς, ᾧ αὺς σώξεως αἰνσῶν. δϑεωρηῳκος. αὶ δᾶ Ὗ λανϑανειν κρὶς 
κανο ὅῃᾳ πολλοὶ Δὲ; νεωτέρων Πυϑαγοριλκῶν μόνην σοὶ ΠῚ πρὶ ἀντ ᾧ ἀσαύχως 
ἔχον χε αὶ ὑποκείμενα σοῖς μαθήμασι» ὑπελάμβανον Β ῷ ξερή παρούσας οἰρχ ἂρ 

ὑπεαίϑεντο « ᾧ πὲς ἐπισαῤίας ἐν ἈΠ σὸν ἀνπὴν τρόπον περὶ οἶδ, ποιύσων φως“ 

βίζοντο, ἔ «ὡς ἀποδείξεις, ἐποὸ ὃ ἡμες ἔν τε τοῖς «ροάγοσι νιωὶ λόδδι: ᾿ ᾷ 
ἐν χοῖς ὕστερον ῥηϑησομένοιι οαἰποδείΐξομεν,, ὅᾳ πολλαὶ ἐσίωι ᾧ ἕτεροι εἰκίνη-: 
ἴθι... ᾧ κΓὮὉ σὰ οἰὐυτὰ ἔχεσαι ν ὅ μῆνα αὐ ἹὮἕ τρξενάηα " ὦ δα; φρεσβυτεραι 
ἴα φμμιωερακ οἰυσῶν εἰσὶν ἐκῶνεμε ἐποδείξομεν ὃ ῷ ὅσαι. εἰ μόνον οαἰρχοω εἶσιν 

ὐσαὶ ἀδϊ. μαι δημοισικαὶ . ἀλὰ ᾧ ἀλλα ᾧ αὐ γε φρεσβυκῖραι ᾧ δωωασώτερω εἶν- 
“ὧν εἰσιν ἐκεῖναι " ᾧ ὅᾳ αὶ πάντων οἶδ ὄντων εἰσὲν ἀρχαὶ, αἱ μαϑημαφκαὶ,, 
“λα πγων, φα' δὲ ποεῦσα διορισμὸν ἐπωτῶ γωνὶ καὶ μαϑημααικὴ ἀπόδειξις, »᾿ 

ποίων πνῶν ἈἿ σὰ αὐτὰ ῷ ὡσαύτως ἐχόνσων ἐξὶν ἀποδεικακή. ᾧ ἐκ 
ποίων νῶν ἀρχῶν συλλογίζεται . ᾧ περὶ ποίων «γῶν φὩροβλημάτων ποιᾶσχι 
Τὰς ἀποδείξεις, καὶ γὰρ περὶ σότων ἐπικρίνυσα πωδεία πόν σε ὁρϑότησα κ) «ὃ 
σέλος ἀφορίζεται σῇ: μιαϑυξιίαι κᾶν . τόνφι ἐπίκολσιν αὐσᾷς ποιῆσαι δεόντως, 

ᾧ σὸν τρόπον πῶς δᾶ σοιᾶσϑαι οἷς ζητσειεγ καλῶ: σεριλαμβάνα" ὥςτε ἃ πε- 
ρὲ πόσων ἡμῖν σαναὶ διωρίσϑω. 

Εἰπεὲὶ ὃ πολόκις ἐκ ἔσαι φαψερὴν ἐΐ πε μαϑημαπική ἐσὶν.) ἐξ σε κατ᾽ ἀλὴν 
ἐπισήμίω καὶ ὡροκειμένῃη ζήπσις,, ὅ, σε τρόπος ΔΠβ ἀποδείξεων ἐμφισβυτεῖσαι. 
ποῖος ἐσαὶ μαϑημαακὸς, δεῖ διδκρενῆσαι καὶ περὶ τέτων τοὶ ποῖα φροβλήμο- 
πὸ, χαὶ πὸ πῶς οποδεικνύμενα μαϑυηματικὴν ἐμφαίνει μέϑοδον. καϑόλε με 

ἣν δεῖ «ροειδέναι, ὡς παράκανται αἢ μαϑημασικῇ ϑεωρίᾳ ἥ τε ϑεολογικὴ ἐπὶ- 
στήμη, ᾧ καὶ φυσικὴ, ὥστε χαὶ αἱ ἀποδείξεις καὶ «ἃ τροβλιίματα ἐπικοινωνεῖ 
Ἰότων δ δ ἐπισαμῶν πρὸς ἀλήλα:. ἔχε μωὲ ἕν καὶ τἀλυϑὲς ὅπως, ἡ ἃ γνώ- 
σέως συγγένεια περὶ σὸς Φιίρφάρες γνγωραεικεὶ δυνάμει » συνάπηυσα τινα μίαν 
θικειόσρης " ἔχε ἢ χαὶ «ὸὶ προεΐγματο σύνεγγ'. πῶς ὄνφα πίω συνέχειαν δ κοι. 

νὴν δ ὁπισημῶν πρὸς ἐλήλας. μἰὼ «λλαὶ δί γε τὐα τ μον: ἔᾳᾳ. μᾶλλον 

σἀθ κοιγωγίαν σαύσίω σιωυασαυσιν οἱδιαίρετον ᾿ φολλαὶ μοὶ περὶ Εἷἶ γουτῶν 

δῶν, φῴ δ μαϑημάτων παραδιϑόγαες, πολλαὶ ἢ περὶ αἧς φύσεως, πολλαῖ 
Ὁ λαὶ περὴ σῶν ἠφῶν μαδημκτικῶς ἀγαδιδάσκονσεε, δὰ δ᾽ ὅμως φξκρίνειν 

ἢ 
Ζρλο 
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σρία γένη δὲ λόγων σότων, ᾧ πὸ μαϑημαπικὸν διορίζειν κατ᾿ ἐδίαν. ὦσε 
πος μηδωὺ αὐτῶν συγκεχυσϑαι. ἔστωσαν μωὴ ὅν οἰκέγησοι καϑ'᾿ ἑαυτὸς ᾧ ἀνέ- 
λέγκτοι οἱ μαϑημαᾳικοὶ λόγοι χοὶς χαϑ᾿ υαὼὰ ἐΐδεσι, ᾧ γένεσι μαϑηματπι- 

κοῖς συγηρμοσμένοι, δὲ ἈΠὴ ἀφαίρεσιν ἀπὸ δἧῇῥ αἰσδηπῶν φεῦσῃ περιλαμβάγον- 
σες, λ᾽ ὡρισμένωι αὐυποῖς ἐπιβαλδλλονπες͵, ἅτε δὴ καθ᾿ ἑαυσὸὶ ὑφεσαύκοσιν , 

σε κινήσεως ἐφαπτομένοις, ὅτε ῥ᾽, γοητῶν ᾧ ἀμεριτῶν εἰδῶν, ἡ, Δ νοήσεων 

εἰς σοἰυσύπηπε συνιῦσεν»γ ΠῚ Ὁ σὰ νου διεξιᾶσι, ( σὸὶς διανοήσεις σὰς περὶ ἐὐ- 

σὰ: συνγισσαμένας , μέσον πε πιγε πρόπον αὖὗτον μετὰ χερρμζομένοις γνώσεως « ἢ 
ἢ φοιαύπη μέϑοδος δ λόγων ᾧ οὗ ἐποδείξεων,, μαϑημαφκή σέ ἐςὶ ᾧ πολὺ 

κεχωρλσμένη δ παρὰ ποῖς ἄλοις ἐπισαήμοσι λόγοις. 

ἭἝπεσαι ἢ τοῖς ποιότοις προβλήμασι κρκεῖνο συνεπισχέ σσϑούιλ πῶς χρῆτοι 

διοαρέσει, ῷ ὁρισμῷ, ἃ συλλογισμοῖς καὶ μαϑημαπικὴ ἐπισαήμη ν ἐἶπερ δεχομέ- 
νὴ πρὶ Φιρῳλεκακῆς τίὠ μαάϑησιν ἀυτῶν , ἢ χαὶ ὐαὴ ὑφ᾽ ἑχυασὴς ἐγεργᾶσα πε- 

Θὲ «παῦσε " εἰ με δὴ περιλαμβάνει φαῦσε ἀπὸ πὴς περὶ αὐ λόγον ϑεωρίας 2 
πολλῶν ἔσφαι ἐπιδεῖν. καὶ πῆ: οὐκείας γνώσεως σοὺς εἰρχεὶς ἐσέρωϑεν μεσαλαμ- 

βανει. οἱ ὃ «πὸ τοιᾶτον ἄλλῃ πνὶ μάλλον, ἢ φ' μαϑηματπικῇ εἰν οι βείκ προσή- 
καὶ, δὲι γοεὶν σε σρία παῦσε, οἵον διαίρεσιν, ὁρισμὸν, συλλογισμὸν, ἄλλα με 
ὄντα ἐν ᾧΦῷλεκτικῇ, ἄλλα ὃ ἐκ “ἢ μαϑηματικῇ.. ΧΗ αὐ οὐκεῖον Ὁ γόνος ἑκα- 

σέρων διωρλσμένα ἐφ᾿ ἑκαπέρων " «ἃ με δ) αἧς φιρλεκτικῆς μείζονά σέ ἐστι 

δεωρήμασι,., κ᾽ ἐ πρόχκειτωι νυνὲ διεξιέναὶ , πὰ ἢ πὺὴς μαϑηματικῆς οἰκᾶα, ἐν- 
4») μόνῃ διμφέρει ἢ μαϑηματιχῇ. οἶφ᾽ ἑαχυπαῆς ὅν ἐἑυρίσκει σε αἰυπὸὶ. χαὶ σελειοῖ, 

χὰ ἐϊξεργάζετωι, «(ἴ σὲ οικᾶς ἐὐτῇ καλῶς οἶδε δοκιμάζειν, καὶ ὁ δᾶτω ἄκ- 
λης ἐπιςήμης πρὸς χίῳ οικᾶαν δεωρίαν " ἃ γὰρ αὐ «πλὸς καϑάπερ καὶ δζαλεκ- 

σικὴ, ἀλλὰ πὲ ὑφ᾽ ἑαυτί διεγινώσκε,, οἰκείως σε αυσοὸὶ ϑεωρᾶ καϑόσον αὐτῇ 
ὑπόκειπται, χαὶ περὶ αυτῶν ποιᾶπτωι αἰς ἀκριβᾶς διορισμὲς,,) κριτήρια σε οἷς 
δὰ δοκιμαάζεσϑω ἀυπὶ, ἴχα παρ᾽ αὐτῦρ.), χαὶ σοπὸς δὲἥΠ ἐποδείξεων πλείονας 
πσοιέσαι., καὶ σύὐτων διαιρεῖ σῴς σε βελαίογας κοὐ ἀληϑιγὸς, ὅσοι σέ ἐισιν αἶμι- 

φίβοχοι χφὶ δεύμενοι πλείονος ἐπιστάσεως " δὴ ἢ καὶ δισσίῳ ποιεῖτωι ἀραγ- 

ματείαν., σίω με πρὸς ἀΐρεσιν συνχείγνασων͵, αἰὼ Ὁ πρὸς κρίσιν. κρλτικὴ δέ 

“ἐσσι χαὶ ἐυρητικῆὴ ὙΠ σὸν ἴδιον σὴς οἰκείας πέχγης λόγον, ὃν ἈΠ σὺν ἑπλῶς 
Δεωρησικον γἂν γ), δύνατω ὅν Φχμκρίγειν ΞΠΠ σᾶτον " πῶς μεὴ δεῖ διωρεὶν σοὶ 
ἐν μαϑηματιχῇ ἐεἶδη, αἷνες δὲ ἐισιν αἱ διαιρᾶσαι οἰυσιὶ οὐκείως φᾷεφοραὶγ, αἦνες 

σέ εἰσιν οἱ ὅροι οἱ ἐν σῇ μαδημαπικῇ , καὶ πῶς δεῖ συναγεῖν αὐτὲς ἀπὸ δ 

μαϑυματικὼν διαιρέσεων. πῶς Ὁ γίγνεσαι μαϑηματινὶς συλλογισμὸς, καὶ ἈΠ 

πόσας διορισμὲς αὸ ἀκριβὲς λαμβώνει , κὠὰ πόαπε δυνατὸς ἐσσιγ κ᾽ πόσε εἶδυ- 
γατΤὰς., κ) ποσαχῶς ἔχει σὸ ἀναγκίλον. ἡ γορ ἐν σόχοις πάσιν οἰκεῖα οἰντῆς 

ἑυρεσις., Χ) λρῆσις, καὶ κρίσις, ἐδεμιὰς ἐπεισακαι δεῖσαι παρασκόῆς, ὡς ἔνιοι 
γομίζεσιν. 

Ὅπ ἢ »᾽ πρὸς πᾶσαν φιλοσοφίαν 5 κὶ πὸ ὅλα μέρη εἰπῆς, πρλλοὶς κ᾿ με- 
γάλας χοείας καὶ μαϑημααικὴ συμβάλλει, ὑπεργάέσα πῇ ϑέᾳ δ ὄντων , κὶ 
κατ᾿ ἴχνος ἐἀυτῇ συνγεπομένη γ) ῥάδιον ἐντεῦῶδεν καπιμαϑεῖν. ἐκ ἔστιν καὶ δῥ 

Πυϑαγορέων μαϑδηματικῆὴ ποιαυπη ὁποῖαν οἱ πολλοὶ ἐπιπηδεύσσιν. ἐκονη με 

γε σεχνικὴ αὃ πλέον ἐσπὶ χ' σκοπὸν ἐκ ἔχϑσα ἕνα γ» ὁδὲ σὰ καλὲ κ᾽ ἀγα- 
δὲ στοχαζομένη . καὶ ἢ δ Πυϑαγορέων δεωρηζική σὲ ἐστι Φι(ωφερόνσως, κὴ 

πρὸς 
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πρὸς σέλθ' ἐν ἀναφέρει: «πὶ ἐχυπῆῷε ϑεωρήμαπει, αῷ καλῷ σε ἃ ἀγαθῷ φροσοῖ" 
κειοὶ παάνπας σὰς ὀικείας λόγος, ᾧ «ρὸς αὐ ὃν ἐυποῖς ἐναγωγοῖς χρῆτωι. εἰπὸ' 

δὴ τῆς πχοιάνυτης ἀφορμῆς ὁρμωμένη, Φχμς λει παρ᾽ ἑαυπῆ. καλῶς, αίνὲς μὲν 
δεωρίαι δ᾽ παρ᾽ ἑαυτίω. τὩρὸς ϑεοχογίαν εἰσὶν ὡρμοζάσαι., σάζξεώς σε χρὰὶ μέ- 
τρὼων δείων διωωόέμενωι μετέχειν, ᾧ «ὥυ ποις ἀπονέμει πῷ σποιώαρ' μέρει σῦς φιλος- 

σοφίας, «ἶνες ἢ Τὴ αὖ ὄντος δίρᾳ, Ὡροσήκοσι; Ὡρῦς πε οικείωσιν΄ ὦ συμμετρίαν, 

ὦ περιαγωγάήν. ἃ δὴ ᾧ αἴ ποιέπρ μέρει ἀποδίδωσι ποὸ ποιαῦπι ϑεωρήμασοε,, ἐ 

δλανϑοίνει, Ὁ αὐτὴν, ἐδ ἐἰ σιγες ὡρῦς αἰω αῷ λόγε αἀκοίβεαν ἐπιςμονικῶς 

σμμωΐρογααι., εἰς ἀεὶ αὐ συδλογίζεσδω ᾧ ἀποδεικνύναι ᾧ ἑρίζεσϑαι. καλῶς ὁδδη-" 

γᾶσω., πόί αεὖ' “εύδη διελέγχεσω., ᾧ πὰ. ἀληϑῆ απὸ δῥ᾽ ψευδῶν διέεκρίνεσαι. 
ἰ μίω «γνοῦ. ἐδὲ σῆς παρὰ φύσιν ἱστορίας τὼ ἐπιβα)λεσαν ἐρμονίαν,, πῶς. 
ἀξ συνίσπασαι, ᾧᾷ πῶς ἐςσι χρήσιμ Θ᾽, πῶ: σε σὸ ἐλείπογαπ σῇ φύσει οἰγαπλῇ- 
ροῖ, ᾧ σῶς πίω. ἐπίκρλσιν ἐυτῶν ποιάπια. ἔτι πτοίνων. πρὸ: ποχισείας, κατε - 

σι, ἢ δῶν κατασχευίω, βίν. τε ὁρϑόσηπα , ᾧ ἐΐχεα, ᾧ πόχεων αὡς οἴκείας 

ὅρος δ μαϑυμάστων ἀγευρίσκει, ἃ χρήτω, ουτοῖς δεόντως ἐγεχα αἢ βέλτίστε: 
ᾧ «ρὸς ἐπαγόρδωσιν, ᾧ παιδείαν φίω ἀρίςίω. ἐνμεσυίων σε τίω ἐπιβαλέσαν, 

καὶ φυλακῶν μὲν Δ ἀιρερῶν, Δ Ὁ καλῶν κτῆσιν, κοινῷςξ σε ἑτωσὶ ἈΞΠῚ πόν- 

σὰ πὶ μαϑημαπεν κ). καϑὶ ἐχκατον εὐ δ οἰκείως συμωωρομένη . ᾧ μίῳω πρός γε 

σῷ, ΠῚ φύσιν ἀγαθοὶ, ἃ «πρὸς πὸ δ σεχνῶν πλεονεκαήματο 2. πὸ μὲν ἐἑυρᾶσα,, 
σῷ Ἢ ὡς πάρεργα κατιδεξασα, εὐ «Ὡροσθήκης αε΄ μέρει συγκαπαισκευάσασα,, ἔρ- 

γαὰ πε ἐφ᾽ ἑαυτῆς παρασχομένη, καὶ μόρα. ἐνίοις ἐνδᾶσα., ἐπεχεώσασο αἰώ᾿ 
εανδρωπιγίω ζωὴν, ὡστ' εἶναι αὐυσέρκῃ. ἐν οἰυπῆ, ᾧ μηδενὸς ἐπιδεᾶνς ὧν βίθΘ’ 

δῆσαι ὥστ᾽ εἰκότῳς ἂν πίῳὠ ὑπὸ Υ᾽' Πυϑαγορείων. ἐπιτηδευομένω μαϑηματι: 

καὶ σωυαρμόζοιμεν ἂν φιλοσοφίᾳ, ὡς οικεῖαν ᾧ πρόσφορον ἀυτῇ ὑπάρχεσαν. 

Τοιουτίω. ᾽. ἀυτίὼ ἱπέρχσαν ἸΩ͂Ι πολλὰς ὁδὲς ἐυρίσχομεν χρωμένίω «ἢ περὶ 
πὸ Ὡράγμαπο ἐπισσήμηῃ," ἃ γὼρ σοῖς αὐτοῖς μαϑήμασι πολκάκις, ἐπὶ: πολλοὶ 

πράγματα, χρῆτωγ ἤτοι. φυσικοὶ, ἢ ϑεολογικὸ, ἢ ἐπὶ, σίὼ- γένεσιν, ἢ ἐπὶ 

πὸ. στοιχές, ἢ ὅσα γενεσιαργίας ἔχετωι,; ἢ ἐπὶ πὶ σύνϑετα, ἢ ἐπὶ ἀρ ὁπλᾶ" 

ὅιον. ποὶς εἰριϑμοῖς πρῬ)ς πάντῷο πταῦσα χρῆτοις. ᾧ σταὶς «ἁρμονίαις. ἃ τοῖς 

«ήμασι, ἃ ποῖς ἄλλοις τοῖς ποιότοις, ἐνίοτε. Ὁ πλείονα ἅμα: πὸ αἀὐυκαὸ δέλω- 
τικὸὼ- συμπαραλαμβώνει, οἷον ἃ φυχῆς ἐριδμὸς, ἁρμονίας, σχήματα, ἀλλ᾽ 
ἄσπσα. μαϑυματικί. αὐπον ὃ «ἃ μὲν προτέρα, «ὃ: πολυειδεῖς ἄγαι «ἰς φύσεις: 

ἑκαάςα ΟΝ μαδημάτων., ᾧ ἑκάστυ: μαϑημακικῆς ἐσίας. διὸ γοὶρ πθτὸ τοῖς οἱυ- 
τοῖς ἐπὶ πολλὰ χρώμεδα, οἷον σοῖς ἀριῶμοῖς, ἐπὶ «πὸ δεοχογικὰ ἢ σὰ φυ: 

σικά" σῷ Ὁ δευτέρα ἀἰτιόν. ἐστι πὶ συγκεκράσδω τινα Θ᾽ ὄντων. ἀπὸ πολὼν 

ὁσιῶν,, ᾧὶ σὸ μέγα εἶνοι πλειόνων, ἄκρων. ὄχ; γορ αὔπο ὶ ψυχὴ, ἃ αὐ΄ μέσαι, 
φισει! πᾶσαι, πλείοσι μαϑύμασιν, ἀναδιδοίσκογται, ὡς πσρὺς πλείονας μαϑημ: 

ᾳκὰς ἐσίας. ἐφαρμόζεν διωμόμεναι., κὐ ἀπὸ πλεΐνων ποραλαμβάνοσω πίω, 
βεβώωσιν αἢ ναι. χαῦτπα με2 ὄν πχοιᾶπόν πἰνῷ ὧν ἔχοι λον 9. 

ἜΣΘ᾽ 5. τῶ μαϑηματιχκῇ ϑεωρίᾳ.,, ἃ περὲ αἰσθητῶν. ἐνίοσε μαϑυμακικῶς: 
ἐπιχειρᾶν. οἷον περὶ δ σετπάρων. στοιχείων γεωμετρικῶς ,) ἢ: ἐριϑμηαικῶς, 

ἢ ὀρυνονικωῶς, ᾧ περὶ δ Π ἄλλων ἀσάυτως, ἐπεὶ γὰρ- προτέρα. ἐσσὶ σῇ φύσει ἡ" 

μαϑηματικὴ δεωρίᾳ, ἃ ἀπὸ προτέρων. δΟδῥλ ἈΠῚ φύσιν ὄντων ὁρμώτω, δ αὖτο 

γχ). σὸς συληγισμὰς ποιῆῖσα ὡς ἐκ προπέρων αἰτίων. αἀποδεικτικός. πλεοναχῶς 

Ἂ 
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Ὁ σθαο ποιεῖ " ' ἈΠῚ χφαάρεσιν, ὅπρν σοὺ ἔνυλα δὴ ἀφελᾶσα απὸ πὴς ὕλιε» 
ἐπισχοπῇ μαϑημαπικῶς" ἢ ἘΠῚ ἐφαρμογίω͵, ὅταν πὲς λύγος σὸς μαδηματικὸς 
3 , - - ͵ " ΄ - ᾿ 
ἐπάγη σοῖς φυσικοῖς, (ᾧὶ συνοείπαη" ἢ ΠῚ σελείωσιν.), ὅσαν οεἰπελὴ ὄναιχ ἀὸὶ εἰδὴ 

- » ᾿ Ε " » ͵ 3 ῃ 

πὸ σωματοειδῆ φὩροστιϑεσα,. «ὃ ἐλᾶπον αναπληρωσῃ" ἤ ἘΠῚ ἀπεκασίαν,, ὅταν 
πὸ ἶσα ᾧῷ σύμμετρα σὰ ἐν πῇ γενέσει καποί αι μοίλισσκ αφωμοίωπα: ποῖς μα" 
θηματικοῖς εἴδεσιν. ἐπιβχλέπῃ" ἢ ὙΠΙΠΙ μετοχίω, ὅταν δ καϑαρῶν λύγων δὶ 

ἐν ἄλοις ὄνσες λόγοι κασι αι μετέχωσιν, ἐπισκοπῶμεν. ἢ, ΠῚ ἔμφασιν, ἡνί- 
Ἅ Ε] Α Ν “Ξ - ᾿ 3 : " » " Ξ 

κα ἂν ἀμυδρὸν ἴχνΘ' αὖ μαϑηματικξ ἐμφωνπαζομένίω περὶ «πὶ αἰσϑηπὶ ϑέεω- 
- Ἄ 42 3 ν σα ῷ ᾿ ᾽ “ .  δ᾽.Θ᾽ 

ρῶμεν. ἢ ἘΠῚ φχ(μίρεσιν, ὅσαν «αὃ ἕν ᾧ τὸ ἀμέριςον 'μαϑημασικὸν εἰ μερλ- 

ζόμενον περὶ «ἰ καϑ᾿ ἕκασσον., 'ᾧῷζξ πληϑυγόμενον καπανούσωμεν. ἢ ἈΠῚ παρα“ 
βοκίω, ὅσαν πάραληλώ συνεπισκόπῶμον πὸ καϑαρὰ ἧ μαθημάτων ἄδιη, ἃ 

, » τ΄ 5» - ἊΝ ἈΝ 9. ᾿ 3 9 , - ΕΣ 

σιὶ ἐν Ζοῖς αἰσϑητχοὶς, ἢ ἈΠῚ σίω αἶτιαν τἰὼ ἀπὸ δ προτέρων" ὅταν αἀΐτιὰ 
. Ἶ - - 3.κ. Ἴ - " 

ῳροσασάμεοι πὶ μαϑηματικὰ σωεςπισκοπῶμεν,., πῶς απ αυτῶγ γίνεται πὰ 
ΟΣ ποῖς ἀἰισϑητοῖς. ὅτω γὲρ οἴμω περὶ πάντων δ εὐ) αἢ φύσα, ,) ᾧ δ εν 

ἢ γενέσει, μαϑημακικὼς ἐπιχερᾶμεν - ἐφ᾽ ἧς δὲ ἐιτίας πολὲὰ ΟἿἵδ͵ι ἐν σοῖς 

μαθήμασιν, δ μένει ἐπὶ Δ μαϑημάτων,, ἐλὸ ἕλκεται ἐπὶ πὶ καταδεέσπερα 
οὐσῶν" ἥσοι φ᾽ σἰὼ ῥ, χρωμένων διαίρεσιν, ἢ ἢ Φμ' «ἰὼ δ᾽ πραγμάτων 
ἢ αἰσδητῶν πρὸς ευπὸὺ συγγένειαν.ο ἐγίοσε  ᾧ ἐπὶ «ἀὰ μείζονα ἐνάγεσαι καὶ 

οπὸ δ ναϑημάπων ἀφορμή. ᾧ ἐπὶ χσάναα πὸ ἀλαὰ πρά ᾿πειδιὶ  ἐὶ ; μναϑημάπσων ἀφορμή, ράγμασκ., ἐπειδὴ ἐυ- 
φυής ἐξιν ἡ «σώματος ἐσία προσοικειδσδοα ταὶς χαϑαροῶς ὅὁσίαις δ ὄντων " 

, - ᾿ ἐξ 5 τ ς 
ᾧ διοαι αὶ μαϑήματπιε πᾶσιν ἀφομοιόσϑω πέφυκεν. 

Ἔπε Ὁ αὖ κοιγὸν σῆς ὅλης μαϑηματικὴς ἐπισχήμης γένος κυριώτισον ἐς!» 
ἐις  ἐπιστημίώ τῦὺς παρόσης ϑεωρίας. δεὶ μάκιτα αὗτο κατιδεν, κατά σι ἔχα 
σὺ κοινὸν σῆς ὁλης μαϑηματικῆς ἐπιστήμης ἡ πᾶσα μαδηματική «. ἐδὲν γοὶρ 

- 3 “- ᾿ . Ἵ δ κι » Ρ ." Ἵ " 

αὖσο ἕν εὐτῆς κατίδωμεν γένος, ἃ σίῳ κοινίω ἐσίαν γνῶμεν αὐτὰς, πελεω- 

σέτί ἕξομεν περὶ ἐντὴς ἐΐδυσιν. ἤδη μὲν ὃν ᾧ ἐν ἀρχῇ περὶ σέασῃ φροδιεσκε- 
ψάμεδα. πλὼ δὰ γε ᾧ κορυφία ἐσισιθέναι ἐπὶ αῷ σέλει στίὠὡ αυτίὼ «ἡ φρο» 

καποεβληϑείσῃ αρχῆ. ᾧ ναῦ ὃν πάλιν ἐσαναλάβωμεν δὶ περὶ αὦ ἑνὸς γένες τῆς 
- , . 5 . ΄ ς ω ᾿ 

μαϑηματικῆς ϑδεωρίας λόγον. φημὶ δὴ ὄν, ὡς αὖ μέσον ἁπλῶς ὁτωσὶ δ τε 

νοητῶν ἃ εἰσθϑητῶν εἰδῶν, κοιγόν ἐςι γένος ταύτης πῆς ἐπιςήμης, πὸ περιέ- 
᾿ « » ΄ ΄ ’ὔ ᾽ ἢ Ω - « (, »" 

χον ἐν ἑαυτῷ πάντα ὁπόσα ἐςὶ, ἃ ὁποῖα διάφορα εἰδὴ, μεπέχον μὲν 4“) σὲ 
» ᾿ -»Ὕ Ρ] ΄ - ͵ ᾿Ξ ᾽, " τ “- ΄ 

ὄντος πρώχως, συνειλῆφος ἢ ἐν ἑαυπῷ πάντα ὑπαόσα ἐξὲ, ᾧ ὁποῖα διάφορα 

ἐΐδη., ᾧ σὰ δ΄ ἐϊσϑηπσῶν γένη, καϑαρόωσι Ὁ ᾧ ἀκριβείᾳ, , ἃ λεπαύόσητι ᾧ 

αἀσωμαπίᾳ͵, πανπελῶς αὐτῶν φΦὩροέχον͵, δυνάμεις Ὁ περιέχον ἐν ἑαυτῷ πον- 
᾽ ᾿ , » , ι ᾿ ι , . ΨΨ, ΓᾺ 

σοίας, πὸὼς μὲν ἐπὶ σὸ ὄνακ αἀνάγδόσας, «ὡς ἢ ἐπὶ τίω γένεσιν ἐπιρῥεπόέσας, 

ὦ γνώσεις ὠσάντως, πὔπο ἢ «ὃ ποιᾶτον ἕν σιϑέμενοι, πος Φχεφορὸς εἰσὶ νοή- 
᾿ , - ΄ ἐὼ ω Ὁ ι »ἢ ᾽ , 

σωμεν ΠῚ αοἰς διχοχομίας σῆς μέσης τάντης φύσεως, ὧν τίὡὠὡ μὲν ἐχομένίω 
σῷ ὄνα Θ' ἀφοο,σωμεθα, πίω ἢ δ ἀἐισδηπῶν ἀντιλαμβανομένίω., χα ὡρὸ αὖυ- 

“ὧν ἐσσηκυῖαν. πάλιν ἢ καϑ᾽ ἐχάχερον δ“ῥ ἐιδῶν σύτωγ, ἄλλες ζ ἀλλός: 

ὅρος λαμβάνοντες, πὸ μέσο φαωφόρως δὲ, μαϑημάτων ληφόμεϑα.,, ἢ "κ,Ί1" οὐ 
᾿ » ΄ , ΄ ᾽ Ψ ᾽ μὴ μ 

"ποσὸν, ἢ ἈΠῚ ἀλο αἰ γένθ' σόα Φρκρίνοντες. ᾧ καὶ ἀπόστασις ἢ ἀπὸ αὸ ὃν- 

59’, ἢ ποῤῥωτέρω ὅσα, ᾧ ἐγγυς, παρέξει σὺ διάφορον τοῖς μαϑήμασιν« ἔτι 
΄ . - ͵ - 2 ᾿ , ᾽ 

ἢ καὶ Ὡροήγησις δ᾽ ἂν αἢ συτόάσει σὰ πανχὸὺς, πρώτη ὅσα, ἢ δευσέρα, ᾧ εὑυ- 

πῆ ἐμποιῆ τινος Φρφορὰς ΝΥ μαθυμάτων. τί ἢ πίξιν αὐνδἕδ᾽ι, ἢ ΧΠῚ πὸ ἐφε- 
ΚΞ 

5.) 



234 . ΠΛΆ ΤῬ' πὶ ΤΑΡΈΑ: 
ξῆς, ἢ ΠῚ αἢ σιωεχὲς, ἢ ἸΟΘΩῚ αὐ ἐχόμενον, ἢ καα᾿ λίω συνέχειαν οἰνευοῖσ- 

κειν ὀφείλομεν. ταυτῃ τῇ χφ᾽ ἕνος προϊέσῃ ᾧ σπληϑυνομένῃ συστάσει, καὶ 

Ω ἐφ᾽ ἕν αγαγομένῃ συντάξει Φιεκρίνομο», Φιρκοίνοντές σε ὡσαύτως, συνεΐπαο- 

μεν. καὶ ὅτως ἡμῖν καὶ κοινὴ δῇ μαϑημαάσων ἐσία κοινῶς σε περλληφθήσεται " 
καὶ ἀπὸ Υἵδ πολλῶν πάλιν ἀναχϑήσετα ἐπὶ τὸ ἕν γένος τῆς μαϑδημαπικῆς 

σίας" ὃ δὴ ᾧ α«έλθ' ἐςὶ τῆς δχαιρετικῆς ἃ δ᾽ ,στικῆς μαϑηματικῆς ἐπιςή- 

μη." ὠνόμασται Ὁ δ μαϑημάτων ἐπιςήμη, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς περι ΦἸ β νοητῶν 

γοΐσεως κάτεισί τις εἰς αὐυπίῳ μάϑησις. ᾧ ἔτι Ὡρὸς αὐυτίω ὁὀικᾶα ἄυνπῃ καὶ 
ϑεωρία" περὶ δε νοησίς ἐστι, καὶ ἐπιστήμη, περὶ ταῦτα ᾧ μάθησις παρα- 

γίγνεσοιι " νὶ φσαῦτ᾽ ἄν ἐΐη μονα ΠΝ ἄλλων μαϑηυτί διὸ ταὶ μαθήματα 

φὩροσηγόρευσει. ἐδόκει δὲ ποῖς [ΓΠυθαγορείοις, ὥασερ οἰκᾶζ σπινα ὄργανα πε" 
͵ ι , , ᾿ ι » - ι » “ πορίσδϑοαλ παυτὲ σὰ μαθήματα «ρὸς «τὸ οἱ αππύξαι τὼ ἢ ὄντων φυσινς 

ᾧ σἄσαν ἀφεκέν σίω ἀχλυν, τίω ἐπισκοπᾶσαν τοῖς πράγμασιν, ὡςς εἰλικρι- 

γὼς τίωὼ ἀλήϑααν αὐυτίω ϑδεᾶσϑαι. ἔασι Ὁ ᾧ αἧς περὶ πὸ ἤἄϑη ὁμολογίας σιωωεξό»- 
πορήσειν τίω αὐἰπίαν τίω ποιαύυτίω μάϑησιν. οαἰγαδὲ σε ᾧ κακὲ σιὼ φύσιν συ- 

γαποχαλύψειν., φιλοσοφίχ φροσαγωγὸν γιγνομένγίω αἧς πε περὶ «ὃν κόσμον “ζκ- 

ξεως, ᾧ πῆς περὶ πὸὲν ἐρανὲν ἐγκυκλίε. φορᾶς πίὼὠ συμμεπρίαν δι᾿ ἀυτῆς δεω» 
ρεῖσδαι " διόπερ ἐνόμιζον χωρὶς οἰυτῆς μὴ οἷόν σε ἐἶγαι φιλοσοφῆσαι. ἔπ ποί- 

γι πολὲ ὥσπερ φΦ' κατόπτρων φανότγαι φῳφερόντων , διηρᾷ εἴδωλα Δ τῆς 
φύσεως ἔηγων, Ὅπερ μαϑημαπκὸν μέρος σῆς φιλοσοφίας αἰνόμαζον " χαὶ πὲβ 

ἐμπείρος Υ̓ ποιῶνδε λύγων, μαϑημαπικὲς ἀπέφαινον. ἐνόμιζον ὃ ᾧ κάλλιστοι 
παραδείγμετα εἶναι αὐ «5 σοῖς μαϑήμασι δ,ῃμ πδε" διίτι πρὸς νόησιν ἐς. 
ὠπσασαα πρῦπεο, μόνιμά σε ὄναπα ᾧ ἀκίνητοι 5, ἃ ἈΠ πὰ αυπὶ ὡσαύτως εεὶ ἔχον- 

α΄ πρὸς ἅπερ ἀποβλέπων «αἰ, ἃ μιμόέμενος, απεργάζονπσο ( ἰεδα ἐπεργο- 

ζοιχο ) ἄν ἕκασαι, τοί “ε σταϑερὰ ᾧ βέβωα ἔργα. ἔχα ὃ ὁ μαϑημααικὸς λό» 

γος ᾧ τὸ καϑιερὴν. ᾧ ἐπισαημονικὸν, καὶ ἐνέχεγκτον" πρόπερος: «Φ εἶνας δοκεῖ 

σοῖς παλωοῖς ὁ μαϑημαᾳκὸς αὸ φυσικᾷ ᾧὶ ἐρχηγικώσερος " ἐκ δ σύτα ἐκκρέ- 

μάσϑαι ὑπελάμβανς πίω ΣΦ λων εἰλικρινῆ γόησιν. χαρακαὴρ μυὶ ὃν δπόεἐςι 
ασἢ μαϑημααικδ λόγα. προσέχεεν ἢ δῆ ὦ αῷ «ὃ εἶδος ἀὐυσὰ ἐπικρίνειν τῇ εἰκρι- 

βείᾳ κ᾽ τῇ ἐἀνγελέγκα γιώσει., κ' τῇ ορϑόται δ λύγων, ᾧ τῇ συμφωνία 
πρὸς πὸ ὄντα" μΩἹ Ὁ των “Ἷ ἄριστε Φφφαώναται. ἔστω δὴ κ᾽ παῦσαι ἡμὶν 
προσκείμενα «ΩΙ δ ἐμτροσδον περὶ πότων διωρμσμέγων. - 

Ἔπεὶ σοίνω ἐπετελέσαμεν τίω κοινίω περὶ δ μαϑημάτων δεωρίαν, κω- 

ρός ἐςιν ἤδη συνγαγαγᾶν ὑπὸ μίαν σύνοψιν πὸ ὄναι περὶ εἰυσῖν κεφάλωα.. 
πρῶτα με ἂν, πὰ ὦ" σκοπῶν, κὶ πὶ περὶ τῆς ὕλης ἐπισσήμης πὴς μαϑδη- 
μαπκῆς " εἶσα περὶ ἐρχῶν, 4 σε κοινῶν κὶ ΟΝ ἰδίων ἐπὶ πότοις περὶ “ἴᾷ 

ὑποκειμένων σοῖς μαϑύμασιν ἐποιησοίμεδα λόγον " τα περὶ πῆς εἰρίσαυς εἰν- 

σῶν χρήσεως, κ᾽ δ ἐν αὐτοῖς ἐπισπμσῶν , κ᾿ περί σε δὴ καϑ'᾽ οἰυᾳοὶ κρμτ’- 

ρίων., κὶ περὶ τῆς αἰοικσμένης αὐτῶν ἐσίας, σοσαχῶς αὐαρ δεωρατας,, αἱ σε «ἃ 

ἔργον σῆς μαϑημαπικῆς δεωρίας, καὶ «ίνες αἱ διωάμες αὐτῆς) κχὐ αἰνα πὸ στο, -. 
χθα. «οἱ πε κοινοὶ κ᾿ σοὶ ἴφῷ,, κ᾽ πῶς σαῦτα πάγτα ἐπικοιγῶνεῖ πρὸς φιλο- 

σοφίαν, κὶ πέσα πιῶς σέχνως συμβάλεται, καὶ αἰγα ααξιν ἔχα τῆς ἐὶς σα 

δείαν αἰγωγῆς, αἶνος πὲ οἱ ἴδιοι σρόποι τῆς Πυϑαγορμκῆς παραδόσεως δἷἝ μα- 

δημαάσωνγ" 2) ας καὶ διαίρεσις ἘΠῚ σὰς Πυϑαγορείος σῆς ὅλης μαϑυμαπικῆς ἐπὶι- 
τἤς 



[2 

φήμης, κ τς κα ὁριστικὴ μαϑδυματΊκη ν "ν αίγα ἐϊξαίβεπαἃ ἈΞ Πυϑαγόραν δεω- 

βίας ταύτος, αἷς σε καὶ ἐδιάζυσα ἐυτὴς κατ᾽ εἐυτὸν μελέων οὐ χ ὅᾳ ἐκ εἰκῇ 
οἱυσὺ ὁι ἸΤμυϑαγόρεοι προήγαγον ἐπὶ πλεῖσσον ,, αἷς τξ ἣν ἡ συνήϑαα οαυτῶν 

σῆς εὐ τοῖς μαδϑήμασι δαποιβῆς, κ «ἰγες ἦσαν ὁι μαϑηματικὸῤ παρ᾿ αὐτοῖς, 
᾿κναιλήψες αε δὲῥ μοδημαάπων.,, αὐὶ αντιχογίαι πρὸς οἰυτὰὶ!, κ᾽ ἀντιδταξας, 

᾽ » » - - κ τ ͵ ΄ 

τχὶ αἰ δεὶ οἰπαιτεῖν παρὸ τῷ μεδημαπικδ, πὸ ὄντως πεπαλδςμένα " διώκρισί: 

σε σῶν οὐ αὐτῇ ρα λυματων κὶ σα πσρόπες Τῶν ἀποδείξεων. 5 πεοὶ συλογισ- 

᾿ μῶν σε ) ΣΝ [ ὁρισμῶν μαδηματικών" αἷς σὲ ἡ κοινωνία Φιλοσοφίᾳ 
“φρο: αἰζὸ τ Ων, ἣν ἐν σοῖς μνήμασιν τος ὅι Πυϑαγόρειοι ᾿ς αἵ χε 

᾿σὸ χοὶγὸν κὶ ἴδιον τῆς μαϑηματικῆς ἐπιςήμης,, κἡ πόσας ἔχει διοεμρέσεις, “ 
“πῶς “εσαγμέναε᾽ "ἐπὶ πέλει πε περὶ τὸ ονόμασος ἐΐρητ αι «ἧ. μαϑηματικῆς κὸ 
τῶν ἀότῳ συνεπόμένων. σοσαῦτα περὶ τὰ χοινᾷ λόγὰ σῶν μαϑημάσων κὴ 

Τῶν μαϑυματικῶν ἔτ ριον κεφάλαια ἐπεσκεφαμεθα" κἡ οἶμαι αυτὰ συμμέ- 

πρως ἔχαν. ἐι δέτε Τα» οἱ παραλέλειτται ῥᾳδίαν ἀπὸ σῶν ἐϊιρημέγων καὶ 
ταῦτα χη ἐσαὶ ἀν δ διαάγνασιν. 

᾿ΤΑΙΉ ΙΒ ἼΙδγὸ πυπς, ρτὶπλυπι Θάτο, ἐσ; ̓ δἀϊαπραπγυς ὈἰΠεγιαείοπες, δι 
Ἰρῶς μὰς αἴαιε Ἱπεα τᾶς. (ΟἸΘθογγῖ ταὶ 1Π|5. ΡΙΟΓΙΩΙ .. 4υἱ ξαπιήςπι Ρ]ἃ- 
᾿τοὐϊόατη ἀπιρβίεχζυς εἰς, πες ποη ὅς, Πηΐτε οὔπανῖς ἰθέξαιπι. Π6 Ὠἰΐοα δὰ- 
ἴτε ὈΙΠεγγδι οἱ δὰς "ἧς Ἰοαυϊταῦ Ἑδθτγίοϊας ΒΙΡΙοτπος, στας. 1,. 1Υ. 
Ὁ, 25. Ρ. 157. 4υλτι! ἼΘΙΗΙ : ““ ατᾷοο- 1 τη ( ΡΙΟΓΙΠΙ ὀρεγαπι βἀϊτϊο ) 
ὉΠ]ςὰ Ὠλόδηὰς το τ οὑπὶ νεγῆοπο ὃς ΔΥσΌΠΊΘΗΓ15 ἴα ἀπάγῃ Μίαγ- 
ΠῚ ῬΊΟΙΩΙ , ΒαῆΙ. 1580. [0]. αἱ “Ῥεπαπὶ “Τιρογέμαπι, δος εἴξ, εχ οἵ- 
ἘΟΙΠᾶ Ῥειτὶ Ῥεγηᾳ . 401 (οάϊςεπῃι Οτγαουη. υτεπάμμη, δοοερὶς ἃ 7οἢ. 
φατήσυςο. ἴ (οαεχ Βοαΐο εχας ἰὼ Βιδ]. (καίει. τεῖξε 1,απηρεοὶο 
ὙΠ. τὺ. δὲ] Ἰηειπούαῖ ᾿ὦ. εούεη Μ5. ἀυᾶς ἱπίαρες εχίτατε ὈΠδν- 
ταῖὶου ἐς ἜΧΟΥ ΟΣ] Δ5... ΓΟΓΡΏΥΓΙΟ ΠΟῺ ΠἸεϊποίαῖας., ΠΕ τα πΊε Ρ]ΟΓ}- 
τ Ἰπάϊσηῆας. πᾶ ΠἰογῚ ταῦ; Πλωτίνε. περὶ πῶς δρᾷ ἡ ἐρανία διάδϑεσις 

εἰς ὃ περλγειον χόάσμον. [ποῖρι : ἐπεδιὶ πεπίσαευσκι ὡς Φέδ ἷ δ ἄσρων πολ- 

λοὶ σελείσαι. ΔΙζοτα: ἔλῳαΐγα περὶ πῆς προώσπης ὠρχῆς δὶ πάνπων, ἥσοι πε- 

οὐ αὃ ἐκος. ΤηςΙρΙῦς, ἐπειδήπερ. δεὶ εἶναι αὐ ἐπέκα!α σὲ νοῦς ὅζο, δὶ 1 4π|- 

Ῥεοῖας Ὑπειη τ δἰζεγιῃς ΤΟ] οἷς. οροόγατη ῬΙοτιπἰαπογοσι τΔῸΓ}}. 1π δᾶ - 
ἄθπη ΒΙΡΙΙοτ οσα. οὗν), 406 .ὴ Ῥεῦπα Ὥοι ν]ά τ. ἸΝΟΠΏῺΠΠΠς ΕΧΘΙΏΡΙΙς ἴθὰ- 
᾿ΠΙεεηΐῆς ἙΔΙΓῚ ΟΠ ἤονὰ5. ζω ΐας ΕΣ Ρτγωΐεγε δηηυστ τό15.. ἱπηρδη- 
ἢς Τ,άον]ο, Ἐκ εσΙς',.,,, ΗΠ δέϊδεηυς (1. Ἐδθγίοιας , Ἔχ, ου)ῳ5 νεγῦὶς (ς4 8] 
νἱἠετεῖυγ.,. Ἔχ ὑπὸ ἀυπίαχαϊ ϑαήθυοὶ Οοάϊςε ἀυέξζαπι εἶξε Ῥεγηα Εὐϊ- 
τἰόπεπι : δή πὰπο αὐτέπὶ ἐγγογεῖη εχίτπεπάυπι (οἷα (αβῆςῖς ἰηίρεέειο τἰ- 
τ 1. 40 οπὶ ῥταΐεσέ ἤας εἄϊτῖο. 5160. αὐτοί ἴδ ἔς ἢαδεῖ: ““ Β]οεΙ πὶ, ΡΙαῖο- 
ΠΙΓΟΓΌτη ἴδοῦε οτυρῆϑὶ, Ορεέγια ΕΠ] ορμἰσογυτα οπληϊαπι Γ,Ϊδχὶ ΠΌΙΝ, 
1 {εχ Εππεράθς ἀπ τ] θυΓ., εχ ἀπτειαυμς. (Ἰοάϊουσι, ἤ4ε ἀθπο Ρυηυπι 
Ὅταοςς 61. οὐπὶ 1,χτπὰ ΜΜΑΥΠΠ1 ΕἸΟΙΩΙ ἱπτογργείατίοης ὅς σοιπηηδη- 
ἴαῖίοπο. Βαξπίοα δὰ Ῥέγηαιῃ δον, ΜΌΧΧΕ.., ἴππο: τάοπη Ρεγηα 
10 Ὠυ)άΐοε Ἑἀἰτίοπις Πεάϊοατίοπε δά (ὐομίωϊ ἐς ὃς ϑεπαΐοσες. ἈΕΙρυῦ] 1 ας 
ἸΝογθεγρεηῇς ἤς Ἰοαυΐυῦ : ““ ῬΙοτίησπὶ., 40} 4ητῈ δᾳυοῖ ΔηΠῸ5 
( 24ηη. 1559. [0]. ) εχ οἴοϊῃηα ποῖγα, Μαδγ)ο ΕἸοΙπΟ Ἱπτεγργείδητε . 

Τον. 11- ἘΓΕ . ΒΌ- . 



42ὅ Ὁ, τυ δὲ τὺ νᾺ. 
Ῥτοάϊοταῖ., αυδίαος Οτγασογυτα., ἐχειιρί τίη ΝΑ ον ρεοσσε, {τία μα 
αὐυϊάεπι [τ]! σογυπι., αααγῖὶ νόγο, 79. ϑδίηθυοὶ ΤΙγηαν!οηῇς, Οᾳίατις ΗῚ- 
ἰξοτῖοῖ , 1|δογαιἑτατα Πἰτογατία Ῥυῖνατῖς ΟΙΆπΙδυς ῥγίεγεηαι., ρυϊροιρίθυς 
Εἴίαπι Ρἰεγιία ας σοηΐεγεπάϊ, ἤἀς ἃς Τα 1410. ἔμα πυπο Ἰἴπσαα ἰοημπθη- 
ἕξει ὃς διιξξίογεπι ἧς εἰπεπάδείογεπι ἄάγα νο αἱ πλὰ5.. 2, Οὐοπιοάο. δυζοπῃ 
Δηΐοα ῬΙοι αἱ τοχίαπι ατάσαπε Μαπυΐογίραπι δδυοῦὶς Ματγπ|ὶὰς ΕἸοὶ- 
ἢυς., ἰρία ἢς παγαῦ ἐπ {ὰξ Ρίσϑτίηὶ Ορεγαπι [ητογργοζατ οηὶς [,Ατ]- 
ηῷ Ἐρ᾿οΐα πυπουρβζοτία δά Μασησηίνεμην Γααγοηείμην Μρα ἔσο, ραῖγὶφ 
[εγυκίονενε. , νταπὶ 2. ου]5- ΠΟΠλΪηΪ αἴωγροτς ἀεῦεης οπληος Μυΐαγαπε 
Οὐἱτογεςς ““ Μάᾶρσηυς (οἤπιυς, δεπαταίςοπίϊτο Ῥαϊγιας ρϑῖοῦ., ηυο ζεπι- 
Ρογὰ (ομποϊ πὶ πῖον Οταάσος δῖᾳυς [Γαἴῖπος ὼρ Ἐυρεπὶο Ῥοπιίῇος 
ΕἸογθητία τγδέϊαθαταγ, ῬΒΠοΐορμαπι γαουπι,, ποπιῖπα επιαπι, οο- 
βηομαΐης ῬΙειδοπεπι, αυλῇ ῬΙατοηδπι αἰζεγυπι, ἀς τανίξεγ!ῖς ῬΙΔτοηϊοὶς 
αἰρυϊαπτεπη ἔγεαυξητοῦ δυαῖνϊτ; 6 ου]ὺς οτγὰ ἐεγνεητὶ ἔς «ἰήλτυς εἰς ρτο- 
τἰπυς, ἴἴσ δηϊππαῖας., υἱ ἱπάς Αςαάοηλα αυαπιάδιτη 4ἴτὰ τηπέηῖο ςοηοδ- 
ρεγῖτ, δᾶπς Φρρογίυπο ργὶπιαπι τἘΠΊΡΟΓΕ ρᾶγίταγας., Ὠ δ᾽ Π16, ἀυτ σοης6- 
Ρζαπι ταητυπι τπᾶρηὺς 16 Μεάϊοοθς αυοαλππηοάο ραγίυτγίγεῖ,, τη6 οἰ δἐ 
ἤπι; πιράϊοὶ (ὰὶ ΕἸοΙΠΣ ΔΙ υπι, δάμυς ραόγωσι ἴδητο Ορεῦὶ ἀείείπαντ, 
ἀὰ πος Ἰρίιαπη ἐάυσαν!ς ἴῃ ἀϊ65 : ορογᾶπι ργαΐεγεα ἀδάϊσ, ὡζ οπληδο Ποῖ 
{οἷυπῃ Ῥ]αΐοηϊς, ρα εἴα ΡΙΟΤΙΝΙ δτοὸς ατασος ἤαθόγο.. Ῥοῖϊ- 
ας ἀυΐεῆι ἅ8η0 1463. 400 6σὸ {πδοίπλυα ἀρεραπὶ «ταῖς πη], 
ταὶῃ} Μοτγοιγίυη Ρτῖπλο Ὑ γηγαχὶπλπΠΊ, πιοχ Ῥ]αγοποπὶ τηδηάανὶξ Ἰητογ- 
Ρτεζαμάυπι. ΝΙΘγουγι τ. Ραμοὶς πηθηῇθυς 6δο. νἱνθηῖς ρεγορὶ : Ρ]δζοπεηι 
ταῆς΄ οτἶαπὶ [ἀπὶ ἀσρτεῖως, Ετί ῬΙοτίπαπι αυοαυς ἀεβάετασας., π0}} πὶ 
ταῖηθη ἐθ ἢος Ἰηϊεγργεῖδηάο ἔξοις νου μΠΊ, ΠΕ σγαυ ΟΥἹ πὶ ροπάετες ἢ- 
ΤΑῸΪ ρῥγεπιετε νἱάεγετυγ,.,, εῖπάς πᾶγγαῦ Εἰοιηὺς, αυοποήο ρος (οἵν- 
ΤῊ ᾿ποτῖεπι. Ππογίδητθ ὃς σοποϊῖδηῖες ]οαππα Ῥίςοο Μηιγαηάμ]α., ῬΙοε πα 

Ἱητογρτγοζαηάαπι {ΓΘ ραῦτ. δταζαογε δυζεῖη ποη ῬοΙιπι. υτγα 1ῃ Ρ]Ὸ- 
τη (οά!οῖδι5, φυος Δπίθυϊς Εἰοίηας, 1Π|π σα ἀεπαεγαγεητυῦ Ὠ:ΠΠἤἔξεγτα- 
1Ἰ]0η65. 40 ΠΟη (Ὁ]υπὶ ἴῃ ΜιΠπαοδοπεηῇ ϑαπηθυςο! (οάϊος., {ε4. αυοά 
ἘΔΡΟΓΙΟΙΏΠι ἰαταϊτ. ὅς ἴῃ 4|1Π|5 ἀαοθας δαΐαπτ γοσεπτ π)}ς Ματοϊδηῖς (ο- 
ἀϊειθυς, ποῖατὶς 242. ὃς. 244.. εχ αυἱδὰς5 Πϊς βὰς ἀδργοιῃίπιυς. (ἐγ ΡΙο- 
ΤΩΣ τηδηυπὶ ργοάυητ, {ΠΠ|Ππς Οδίσαγηπι ὅς (ριποίαπι ἀϊσαπα! σόπὺς.) Εδζ 
ἔγίοας τποταρῃγ σας ἂς ἀοῴ,τιπαηὶ ταϊγὸ γορτγίοηίδηϊ, ὃς ΠΠπῆτγαηῖ, ἃ νό- 
Τὰ. ὃς σετπηαηῆα ΡΙϑγοη!ς, πε ἠποόπιὶ δσηοίοοδαϊ , [τὰ αἰ δηζεῖι . υἱ 
ἃ ϑοογαῖίςα Ρ]φίθηϊσαπη εἰ γθρανἝς σοηίζας, Εοτγῖε ροίζεγιοῦ ΠαγυπΊος 
ΗΠ γτδτιοπαΠΊ. ἴῃ πὰ ΘΧΟΘΙΠ ἸπσθῺ}} νοι ρία ἀρραγθηῦ. αὐᾷὰς ἰηταῦ 
Ῥεει ἤπια Πυ)υΐοσο γεσθηγίογὶς ῬΊατοη Π|} πιοπαπηεητα τεροπθηάα εἰξ, 
ΟΥ̓ ΠΟ ἃ Ῥ]οτίπο ἀπτόνθδις 1Π1ἀπὶ δρΙποπίηι! πόα εἰ 4 Βανῇο Αἰ1Ὁ 
αὐς Ἰηυϊαπι. Ἑδυϊήεπι ἤθΠ ΠΟΡῸ ΟἸΊΠΙδι}5. {εγα δηταυ]5 ΡΒΠΟΙΌΡἢ 5. Ρὰ- 
Τὰπι εαυτὶς.., δὰ ΘΧΟΙάΠΠΠ6 ρΥΙ βοὶρία, αυὰ. ἢ 4014. εχ ἢϊς [ξᾳυεγεταγ, 
ῬτΓαν τ θη, δός γθέϊα δὰ σριποπίπηυπι ἀυσέγε ἀθθέλαηῖ: (4. 4Π0α ἔὰ- 
ἤως ἴῃ πιρὰ Τ᾽ εοΙορία Ῥῃνῇςα στοϊςογαπι ἀδιποηγαθο, Ρ᾽ασί πὶ 1110- 
τα.) 11 40 ΡΓΌΥΘΏΙ Ροτέγαης [ἰὰ ἀγρυπιθηζα, , αυογαπι ἰατεητὶς. ν- 

ηεπὶ 



πα σ΄ κ ἃ. “18 
πεηΐ σοηΐο ποη εγαπῖ, ἢ ηα]ά εχ {Π|5 ἀδάμςογοτυῦ ἃς οοΙ Προγοῖυν, ἴα-- 
ἔρίσασὶ Ροιυ φης, τγερ αἱ ἃς το]: σιοίο πογγοσα ρεέγου!ῇ, ρεάξπι τεῖτγσ τὰ-- 
Εεης, ὅς ἣὶ Νυμηϊηὶβ., ᾳυοά ἱπιρτγαέεπζες: ρεῖετγε: νἱάερδαηταῦ,, ἤηυπι τε-- 
ἕωρ!εης.. . 

ῬΙΟΤΊΙΝΙ ὈΙΠεγίατιο Ῥεὶ πᾶ. 
ΠΛΩΤΙ ΝΟΥ͂ περὶ σὲ πῶς δρᾷ καὶ ἐρανία διάϑεσις ἐἰς σὸν περίγεον κύσμον'. 

Ἐπειδὴ: πεπίσπευτω., ὡς Φιᾷ' ὟΣ ἄστρων πολὰ πεχᾶπαν. καὶ διὴ καὶ ἕτω' 
ῥᾶσπα,, ὡς μὴ μογον φὩρὸς αὰ δίκωα Δ δ ἔργων συλήπχορας εἶγνω, ἀλὰ ἃ Ὡρὸΐ΄' 
πολὰ Δ ἀδίκων, ζυπέον αἷς ἡ αἰπίο,, ϑείας ὄντος σὺς ἀσσπέρας ν συνεργδε' 
ὦ εἰπίες γίγνεσδοι οἰσύπων ἔργων, δ πε ἄλλων. ζ δὴ ζ ὡρὸς ἔρωπας ἃ ἀκο- 

κότος συλή.[ος.. καϑύχο σοίνυν αἷς ποιήσὰις λησπέον πάσα: ᾧ τπὸὶς πείσεις 5 

ὅσας γίνονται, εὐ σῷ παραὶ κοσμῳ " τς σε λεγομένας φύσι, ) καῷῷ ὅσωι πέχνῃ᾽ 

χίνονσαι. καὶ Οἷδ φύσει, «ἰς μὲν φατέον ἐκ πὸ πανσὺὸ: γίγνεσδαι εἰς πὸ μέρη ν 

ξ ἐκ Δ μερῶν εἰς σὺ πᾶν, ἢ μερῶν εἰς μέρη" σὰς ὃ σέχνῃ γιγομένας γ ἢ 

αἧς σέχνης 5» ὥασπερ' ἤρξατο εὐ τοῖς σεχνητοῖς ἀελφαύσης 5) ἢ προσ χρωμένης 

δυγάμεσι φυσικαῖς, εἰς ἔργον φυσικῆν', ποιήσεις “ὸὶ καὶ πείσεις ..« αὡς μεὶ ἔν’ 

αϑ. ὅλε χέγω, ὅσαι πε ν᾽ φορὲ καὶ πάσα ποιᾶᾷ, εἰς αυτὰ (1} καὶ εἰς πὸ μέρη" 

κινομένη γορ,, χαὶ ἀυτίω διαί δησί πως, καὶ σοὶ μέρη αἰυπῆς, σοί σε ε΄ αἰυτῇ' 

ἡ φορᾷ, ἢ ὅσα δίδωσι τοῖς ἐπὶ γῆς" μερῶν ὃ; Ὡρὸς. μέρη πείσεις ἐύδηλοί πα: 
παραὶ, ἡλία σε προς τε σὰ ἀλλα σχέσεις κφὶ ποιήσεις, χαὶ προς σοὶ ἐπὶ γῆς, 

χιὶ σὰ ἐν σοῖς ἄλλοις τόν τ, οὐμθὴν εἰυηᾷ σε χῷὶ δᾷᾳΝ ἀλων, καὶ δ ἐπὶ γῆς, λαὶ 

οὐ. σοῖς ἀλοις, περὶ ὧν ἕχασπογ' ἐϊξεπασήξον. σέχναι 2» αἱ μω οικίαν ποιδ- 

σώ, τοὶ αοὸ ἀλλα σεχνηπο,, εἰς ποιδτον ἔληξαν" ἐἰατρικὴ Ὁ, καὶ γεωργία γ κα 

αἱ χοιαύτωι ὑπηρεσικαὶ,, καὶ βοήϑειαν εἰς πὸὶ φύσει εἰσφερόμεναι,, ὡς ἈΞῚ φύσιν 

ἔχεαν" ῥητορώαν δὲ, χαὼ μυσικὴν, ταὶ πᾶσαν Φυχαγωγίων, ἢ πρὸς αὐ βέλ- 
πον, ἢ πρὸς αὐ χεῖρον ἄγειν οἰ οιόσατ᾽" οὐ αἷς ξζησηπέον, ὅσαι αἱ σέχνω, χαὶ 
φίνα πίω δύναμιν ἔχεσι:" χαὶ ἐΐπερ οἷόν σὲ οὐ δαύτοις ἅπασι πχοῖς πρὸς πίω 
παρᾶσαν χρείαν ἱμῖν, καὶ σὸ δ]ὲ “5. ἐφύσον δυνατὴν, πραγματάνπέογ. ἅαι 
μωὺ ἐν ἡ φορὰ ποιεῖ. ἑαυτἀδ μοὴ πρῶσον φ(αφόρως φχῥαιϑεῖσοα,, ᾧ σοὶ ἐνὸς ἐὐύ- 
“ἧς, ἀναμφισβησήτως με «ὡὦ ἐπίγεια ἐ. μήγον σοῖς σωμασιγ, ἐλὰ κ) Ταῖς 
τῆς ψυχῆς δ, δέσεσι" κα Δ μερῶν ἕκαςον εἰς αὶ ἐπίγεια, κὶ ὅχως σὰ κώτω 
ποιεῖ, πολαχῇ δῆλον. εἰ Ὁ κ' σαῦσα εἰς ἐκεῖνα 5) ὕσπερον γῦν ὃ πὸ πᾶσιν, 

3 ποῖς πχείςοις συγχωρόέμενα ἐάσανπες ὅτως ἔχειν, ὅσα διὸ χόγυ φανεῖσαι,,. 
πειρατέον λέγειν .. πὸ πσρόπον ἐξ ὠρχῆς τῆς ποιήσεως καμβαγογασας.  Ὃ μό- 
γον. ϑερμοὶγ. Ὁ ψυχροὶ, κ' πὶ ποιαῦπο, ἃ διὴὲ ποιόπησες αρώτὼ ἐἷδ στοιχείων' 
χέγονφσοι, ἐδ ὅσω ἐκ πῆς σύτων μίξεως ποιεῖν χεκπσέον,. ἐδὲ πάνσα σὸν 

ὅλιον. ϑερμόωαι,͵ «Φύξεη ἢ λον νά. αἱ γὼρ' ἄν «ψυχρὸν ἐΐη ἐν σῷ ἐρανῷ κ᾿ 
σχυράνφ' σώμκαι . ὅδ᾽ ἀλογ ὑγρῷ συρι,. ὅσω σε γὰρ ἐδὲ τίω διαφοραν οἱυσῶν 
χαβεῖν" οἷον 45 πολλὸὰ ὅδ᾽ καὶ τῥ γινδμένων εἰς αύσζων αὶ ἐδχ οἷον πε «γαγας 

σχεῖν . ἐι ὃ γὰρ (: ̓" εἰ απὸ αἰ δῆ δῶν πδάζῳ δοί) αὐσποὶς ἈΤ ποὺς δ, 

σωμαΐίων' κράσῳς, χα «υχρόπησῃ ἐπικρατοσαν' ς, ΠἼ6ε- Δερμοηηο σοϊαυ πᾶς ς. 

: ᾿ Ζ' πῶ! 

({π|Ά ζ᾽οἀ. 242. εἰς ἀυ τὴν." 
( 2) Οοάς. Ξ4:ν εἰ δὲ ἡ εἶ, τῆς ο 



228 τ αἴ ΒΊΒ Κι 
φῶς ἂν φϑοόγος γ ἢ ζηχλοσυπίαι, ἢ πανοργίας, εἰς παῦσε οἰγοίγοι" ἀλλ᾽ εἰ ")" 
πιῦσπα,, τύχα: γᾶν πῶς χείρας πε κὴ βελθάνξα πλυσίες ΄ε χὴ πένηχας. κ᾽ πα-" 
“έρων ευχενείας ΝΑ ϑησαυρῶν, τε ἐυρέσεις 7. Χ) ἄλλα μυρία ἂν ὡς ἔχοι λέγεν., 
πόβῥω ἄγων σωμαπικῆς ποιόπησος σῆς ἐκ δῇ σαοιχείων» εἰς σὰ δ ζώων σω- 
μιασοι κ5 ψυχιοὶς ἰόσης. καὶ μίὼ. ἐδὲ προαιρέσει ἀγωδεῖέον ΦΨῪ ἄστρων, καὶ “ἢ 

πὰ παντὸς. γγαμῃ.γ 5) τοῖς αὐτῶν λογισμοῖς, «αἰ συμπίπποντοε περὶ ἕκαξα εἶδ 
ὑπ᾿ ἐὐυκπά, ἀχοπὸν γὰρ ἐκείγες μηχονάσθως πεῶὶ «ὦ. δ ἐνδρώπων. ὅπως οἱ 
μὼ γένοιντο χλέπται, ὅι. Ὦ.. εκδραποδ ισπαὶ . σοιχωρύχοι 1 5} ἱεροσύλοι.,. 
ἐν ανδιροΐ τε ἄλλοι. γ κἹ ϑήλεις σιὸ ἔργα, κ) πὸ πάδη, κὶ «ἃ αἰσχρὰ διρῶνπεος. 
ἐς γοὶρ ὅτι ϑεῶν, εἰλλ᾽ ἐδ᾽᾿᾿ ἀνδρώπων μετρίων, «ἰὸ τοιαύπε ἐργάζεσθαι κὴ 

κασκμηχανῶτϑαι, ἐξ ὧν ἀυτοῖς ἐδ᾽ ἡπσισὴν ὠφέλεια ἂν γένοιτο. ἐΐ ἂν μήσε: 
σωματικαῖς οἰιαίαις αἀναϑθῆσομεν, μήαε προμρέσεσιν, ὅσα ἔξωϑεν εἰς ἡμᾶς σε 

κ᾽) αἰ ἄλλα ζῶα, κὶ ὅλως ἐπὶ γῆς ὠφικνεῖφαι ἐξ ἐρανᾷ,, α«ἱς ἂν ἐΐη. χοιπὰ- 

Ὁ) ἐυλογος οἰιαίαγ πρῶτον ποίγων. δετέον ζῶον οὖ ὦ πᾶν, πάναρ «ὸὠἰ ζῶα αἰ’ 
ἐγτὸς ἀυαῶ περρέχον εἷνω, ψυχίω. μέαν ἔχον εἰς ααντα κυσᾶ μερῇ. καϑδο 

σον ἐσαὶν ἕχαστον ουσᾷ μέρος. μέρος ἢ ἕχασαδν ἐσαᾳ:., πὸ ἐν σῷ πανασὰ αἰνδύ- 
τῷ "Ὁ μω τὸ σώμα : γ᾽ ἢ ὕσον ἢ Ὁ) ψυχῆς αϑ παντὸς μετέ χε! ̓  Π 

Τοσᾶσον κἡ τούτη. κ' «ὦ μοὶ μόνε φῦ Τῆς μετέχοι πε ΟἹ πᾶν ἔστι μέρη. 

ὅσα Ὁ κ' ἀχλήηξ,, ΄αυσῃ ἔχει, σὺ μὴ μέρη ποναι εἴγαι.. πάσχει Ὑ ὅδοὺ ἣτο- 

1ον παροὸ δ ἄλλων. καθόσον. ἀμπῷ πα ἔχει, καὶ «κἀπ᾽, ἐκεῖνα -ἃ ἔχει... συμε 
παδὲς δὴ πὰν αὔτο. «ὖ. ἐν, κα ὡς ζῶον. ἕν, ἢ. «ο' πόῤῥω: ἐγγύς, ὥσαερ ἐφ᾽ 

ἐγὺς Δ χαϑ' ἕκασσα, ὄνυξι, καὶ κέρας, κ᾽. δάκτυλος.» ἡ ἀλλὸ α Δ ἐκ ἐφεν 
ξης..γ. ἀλλὰ Φὦλείποντος. αῷ μεταξυ καὶ παϑόνπος» ἐδὲν ἔπαϑε, ον ἐκ ἐγγύς ἷ 
ἐ γορ ἐφεξῆς Δ] ὁμοίων χειμένων , διειλημμένων ἢ ἑπέροὶς μεπεξύ, «7 ὃ" 
ὁμοιύσητι συμπασχόντων, καὶ εἰς πὸ πόρῥω ἀφικνεῖσδαι ἀνείγκη αδ' παρὸν" 
“ἢ μὴ παρακειμένα δρώμενον, ξας σε ὄνπος, χὐ εἰς ἕν, πελᾶνσος, δὲν ὅσω 
πόρῥω. ὡς μιὴὶ ἐγγὺς εἴνω «ἡ ( τ} αῷ ἐνὸς ζῶν πρὸς.“ὐ συμπαϑεῖν φύσει. «ὃ 
μὲν ἄν. ὁμοιόχησε πρὸς αἢ ποιὸν ἔχον, πεῖσιν ἔχει ἐκ' ἀλλοτρίαν. ἐνομοίδ- 
ἢ ὄνχος αῷ ποιᾶντος, αἀλλόσρλον «ὸ πάβδημα., ,). δ πρόδηνες πὸ πάσχον, ἵχεῖς. 

βλαβερὸν ὃ ποίησιν ἀχλλε πρὸς ἄλλοις ἐνὲς ἄναος ξώσ, ἐ δὲὶ σεϑαυμακέναι" 
ἐπεὶ καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν. ἐν παὶς ἐνερχείαις σας. ἡμεπέραις βλάπιαι ἂν ἄκλο πρὸς 
ἄλλε μέρος" ἐπεὶ χαὶ χολὴ κὶ ὁ δυμὲς, ἄλλο, «ες δοκεῖ... πιέζει. κ᾿ κειεαεῖ, 

καὶ διὴὶ καὶ ἐν αὐ παραὶ" ἔστι τι ϑυμῷ " καὶ χολῇ ἀνάλογον, καὶ ἄλλο ἀλ-" 
λῳ. καὶ ἐν ποὶς φυχοῖς ἢ, ἐμπόδιον ἔσσωι ἄλλο ἄλλῳ. ὥσαε κ) οἰφανάναι-: 
σῦχο ἢ δ μόνον ὃν ζῷον, ἀλλὰ κ' πολλὰ ὃν ὁράσω " ὥσσε, καϑόσον» μὲν" 

ἐν.) ἕχαςον αὖ ὅλῳ σωζετώ " καϑύσον ὃ. πυλλὼ, σρὺς ὄλληλα: συνιόναε ποκ-᾿ 
Ἀαχῇ σῷ διαφόρῳ ἔβλαψε" καὶ πρὸς αἰω ἐυνσὰ χρείαν, ἀλχο! ἕσπερον ἔβλῃε' 
4ε. χαὶ δὴ καὶ σχρορήν. ἐποιίσασο συγγεχὲς ὅμα κα διάφορον. ὑπορ- 
χον. κ' απτεῦδον ἕκαστον ἑαυπῷ κατοὸὶ φύσιν οσὸν πὲ ὀικεῖον- χοῦ ἑδέρου. 
λαμβάνει, λαμβάνει εἰς ουτ. καὶ ὅσον. ἀλλότριον ἐγίνετο, ἀφανίζει 
ευνοΐᾳ “ἢ ἐαυπίο ἔργον σε αὐ αἰυαῷ ποιῶν ἕχκαςον, αὶ μεὴ δυνῆδε» οἐποκχαῦσαί 
τ ΝΠ αὐυπῦ ἔργων, ὠφέλυσεν, ὃ δ᾽ ἀδύναπον ἣν ὑπομᾶνω πίω ὁρμίω αὖ ἐρ- 

γδν. 

ΠΠΠΠΣΠΣπὩἨηπ4.......:::..ΦΨ.... τττττττοοο ον... .ῳῳῳῳὦὦῳὩ---...........«ὕὸὌὸἌνὌἌὌἨὯ πῆρες δ». το “πα 

(1) (ρα. 24:2. εἰγγὺς εἴγω τῇ. 



ΝΑ ἘΠῚ ἘροΣ 
ψν, ἡἠφάσισεν., ἢ ἔβλαψεν" ὥσπερ ὅσα ἀνανθείη ἂν, παριόνα Θ' «αὐ (1) πυ- 
ρό:" ἢ ζῶα ἐλάττω ὑπὸ μειζήγων διρήμε παρασυρείη.,, ἤ λαὶ πὸ πασρθει ἡ ς 

πάνσων ἢ πάτων καὶ γένεσις, ἥ «εὖ φϑορὰ. αἀλοίωσίς πε Ὡρὸς αὐ βέλτιον, ἢ: 

χᾶρον., τίω σῷ ἑνος ζώς ἐκείνα ἀνεμπόδιστον ᾧ ΠῚ φύσιν ἔχυσαν ζωὴν «ἐἰ- 
ἕχκασπε ὅπως ἔχειν, ὧ μόγα ὄνχα᾽ δδ ἐ " Ε] , 2 ᾿ς 5 

ποσελα  ἐπεῖπερ ὅδχ οἱον 4ε ὅν 

ὄνοι, εἰχὰ «φρὸς ἐκεῖνο ὅπερ ᾧ 
μὴ 

ε 

«ορὺ: αὐτὸ πὸ. σέλΘ' ξινωι, καὶ βλέπενς μέρη 

μέρη», διάφοροί πε ὄναα , μὶ πάντα πὸ αὐτῶν ἐν μιᾷ ζωῇ 
ἐκ ἦν αε μένων ἐδὲν πάντῃ ὡσαύτως, ἐΐπερ ἔμελλε ὦ πὰν μένειν. οὐ πῷ 

κινείσθω αὐ μένειν ἔχον. σῆς δὴ φορῶς αὐ εἰκῇ υκ ἐχόσης, ολὰ λόγῳ σ“ἴδ' 

ἈΠ αἢἡ ζῶον φερομένης, ἔδα' ἃ συμφωνίαν αἢ ποιᾶνπος αρὸς πδ' πάσχον εἶγοι, 

“ας σινα αίξιν εἰς ἀλλήλαις ἃ αρὸς ἀληλα συνπίοσοσαν , ὥτε καὺ ἑκάςΐω «:-᾿ 

σιν σῆς φορᾶς. ἃ δἷδ ἐν ὑπὶ «ἰὼ φορὰν, ἀλίω ξ;, ὠλὼω τω διάϑεσιν ἄνα, 
οἷαν μίαν ὄρχησιν ἐν ποικίχῃ χορείᾳ. ποιόν τῶν " ἐπεὶ ᾧ ἐν φως παρ᾽ ἡμῖν 

κωὸ ἕκαφςον δ κινημάσων., δἷς' 

ὄγαε αἰιεὶ 

᾿ , Ἷ " ᾿ ΠΧ: 
Φρχήσεσι 7}. πὼς μεν ἔξω. «ρος τίὡ ὄρχησιν 

νὲ ἷὖν ; ͵ ᾿ 

ἑτέρως μοταβαλονσων δῇ συντελόντων «ρὸς χίω 
" ͵ Ν " ν 

ἃ Δ ὥλων ΟἿ συνηρτημένων, αἱ ὧν “Ὡς χέχοι φανερῶν ὕγχων, ολὰ πὸ [λ66}’ 

αῷ τῷ ὄρχυσιν παρεχυμένα, και ἕκασπον σχῆμα ἐξ ἀνάγκης ἐκ ἄν αἰσάυ- 

Τως δύνωτο ἔχειν δήθ μελῶν πὸ σαίμιτος φάνη. συνεποριένα ᾧ καμπτομένδ ς. 
᾿ ᾿ Φ 5 τ 8 ᾽ τ Ψ ᾿ Ἶ - ι » ταν ᾿ 

ᾧ πιεζομένε μεὺ ἑσπέρα, αἀνιεμένο Ὁ ἀλλπ' κὶ σῦ με πονένσος, αῷ ὃ ἐναπνον 
2 - , δ Σ , « ᾿ , - ᾿ 

φινα ἐν ΄αὸ διαφόρω σχημαπσμῳῷ δεχομένα. ᾧ καὶ μὲν Ὡροωώρεσις «ἢ ἐρχομέ- 

»8 «ρὸς ἄλο βλεπει" πὸ ὃ. πάσχει Φ) ορχήσει ἐπομένως, ᾧ ὑπαργᾷ αἢ ορχῆ- 
ι ᾽ ᾿ “ ΄ 

αὖν ἐμπειρο» ορχήσεως ἐιπᾶν ἂν, οἷς 

» 

ὄρχησιν, αὐλὼν πε ᾧ ῳδῶν,. 

σει, ἃ συναποαελί «ἰὼ πᾶσαν. ὥσκε 

πῷ ποιδη σχυμαπσωαῷ «ἄρεται. με ὁ18 σοδὲ “ μέχνϑ-: “ὦ σωματθ', συν- 

κάμπτεται Ὁ ποδὲ.. ποδὲ ὃ. οἰποκρύππεσαι, «ιπενὸν ὃ. ὦλο γίγνετω " ἐκ᾿ 

ἄλως αἢῷ ὁρχησαᾷ, ὡροελομένα «ἄπο ποιεῖν, ἐλ᾿ ἐν αὐ σὸ ὅλου σώμας Θ΄ ορχιλσει: 

θέσιν τάυπίω ἀναγκαίαν ἴφοναος αἢ ἢ. σῷ μέρες. αῷ αἰὸ ὄρχησιν διαπεραίνον- 

σος, «ὅτον ποίνωυ ἃ πρόπον ᾧ. σὰ εν ἕράνῷ φασέον ποιεῖν ὅσα ποιεῖ», “πὶ ἢ: 

ὃ συρανεὼς μᾶλλον ἢ. ἃ μωὴ ὁλον κόσμον. τίω ὁλίω αἰὐναῷ ζωίω ἐνέργεὶν .. 

κινᾶγηα «ὐ αὐυπσῷ πὸ μέρη. «ἃ μεγάλα,» ᾧ μεπισχηματίζογσε οἷο, πὲς ὃ χέ- 

σεις οἶδ μερῶν πρὶς ἀληλαν ᾧ «ρὸς απὸ ὅλον. (, «πὶ ᾧῴφορος αὐτῶν ϑέσεις ς 

ἑπόμενα ἃ «ὁ ἄλλα. αἷς ζως ἑνὸς χιγομένυ παρέχεσθαι" ὠδὶ μὲν ἴσχοναε 
ἈΠ αὶς ὠδὲ σχέσεις, ἢ ϑέσες,, ᾧ σχυμάτσμός᾽" ὡδὶ Ὁ, ἈΠ στὰς ὡδί, 
μιὶ σἰὶς σχυματιζομένες αἰς, ποιδγας εἶναι, ἀλλὰ τ, σχηματίζονσι " μιὶ δ 

ἄν ἃ σχηματίξζονπα ὦδλο ποιᾶντα, ἀδλο ποιᾶν .:. δ γὰρ, εἰς, ἄλλο... οὐλὼὰ αἰυπὶν 
’ ͵ 2 - , ͵ πόάγηρ. αὶ γινόμενα εγώ ἐχαᾷ μὲν «ἃ σχήμωπε, ἐγθαδὶ 5) πὲ γι πριδια 

Τοὶς σχήμασιν ἐγαγικῦα παϑώμ πο περὶ αὸ ἑτωσὶ κιγέμεγον ζῶον εἶ να τ λδὲ 

υ περὶ σὸ ὅτωσὶ συγκείμενον ᾧ συνεςος (2 2. φίσα . ,(ᾧ. πάσχον ᾧ δρῶν 

ὁσον ἐις αυτὸ ἀνάγκως" ἡμὰς ἢ διδοόνπις αὸ μέρος αὐχῶν, ἐἰς σῷ πασχα 

ὅν ἡμέτερον ἐκείν αὖ σωματος, μή σὺ σιῶν ἐκείνα γομέξοντα! ) μετθια πὰρ 

οἰυαῦ πάσχειν " ὥσπερ ὅν ἔμφρονες “7 (32 δητευλγτων “ὃ μέν αἱ τοῖς δεσ- 

πὸ-, 

(1) ἴὰ (σὰ. 242. οπι 98 εἰξ δι σ] 8. 19.) λ0ῖε τ ἔφς 
2) (οά 5,44. σωμεσταῖς. 

(1) Μαῖὶε ἴπ (ς οὐ. 242, ϑηρευώντο). 



230 ΒΙΑΤΕΙ ΙΒ Α͂. -- 
πόζυσιν ὑπυρεσῶγτες. αὖ δ᾽ ἀντῶν. ὄνσες ) μετριωσέρων δ'ῥβ| παρὰ αῷ δεαπόφι: 
ἐπισεγμάτων Φι" σὺτο χυχγχάνονσες, ἅσε μὴ ἀνγδιρίποδα ὄγσες 7) μηδὲ ασὸ πᾶν 
ἄλλ, σὸ δ ΔΩ, σχυμαπισμῶν διάφορον Οδἕῥ θεώντων μι ἰσοπιωχῶν ὄντων, 
εἰν )χκοῶον ἣν γίνεσθαι, αἷς γῦν γίνεται. λόγῳ ὃ φερομένων. ᾧ διαφόρων Δἴ 
σχέσεων πῇ. ζωώς. γινομένων, ἄτα ᾧ ἐνταῦϑα. αὐτῶν δῥῬ παρ ἡμῖν συμπαϑῶν 
ες οὐ: ἐκᾶ γιγομέγων., εὐλογον. ζησεῖν, πόπερα. συνέπεσϑαι φαπέον. παῦπε: 

συμφωνδινπα ἐκείγοις,, ἢ πὸ σχήμασο;, ἢ σὰς δυνάμεις. δ'ὲἔᾷ ποιαμέτων ἔχειν, ᾧ 

αὐ σχήμαπι ἰπλῶς, ἢ «πὶ αὕτων. ὁ γὰρ ὁ ἀυπὸς. σχημασισμὸς πἰυπᾷ ἐπ᾿ ἀκ- 

λϑ,) ὦ ἄν, ἄλων,, σἰὼ αὐτὼ σημασίαν. ἢ. ποίησιν γ. ἐργάζεται " ἐπεὶ ᾧ καϑ᾿ 
οἱυπὸν. ἕκας Θ᾽ φφορον. ἔχει» τίω. φύσιν. δοκᾶ," ἢ. ὀρδῶς ἔχε λέγειν, ἃ σέ- 
Τῶν ορημοίαισιν.) σὰ ἢ ἃ ποιάνδε. διάϑεσιν εἶναι, σἰὼ ὃ ἄλλων. τίω. αυαίω 
ὅσαν ἐν σχηματισμῷ ἀλδλίω. ἐκκχ᾿ εἰ αὔπο,, ἐκέτι ποῖ; σχήμασιν 2. δ᾿ ἐν-- 
τοῖς Τοῖς σχυμαφζομέγοις δωσομεν, ἢ συναμφοίεροις, τοῖς γϑν αἀυτοὶς δια- 

Φορῦνγ. σχέσιν λαβᾶσιν, ἀλλὰ ᾧ'΄ τῷ. ἀυηὸ μόνῳ διάφορον. πόσον... ἄλλα ἄλφῳ; 
ποιήσεις, ἢ συμασίας, ἢ᾽ αῷ συναμφοτέρῳ. αῷ σχηματισμῷ:, σἂ. πόσων ἄμφω κὶ. 
(1) ποιήσας ἢ σημασίας ἐν πολλοῖς. εχλαχᾶ ὃ σημασίας μόνον. ὅσος ποΐνωω ὁ- 

λόγῷ' δυνώμης μοὶ δίδωσι σοῖς σχήμασι. δυνάμει:. Ὁ κ) σοῖς. σχηματιζο- 
μέγοιε" ἐπεὶ κ, ΝΠ ὀρχεμένων. ἔχε μεὴ δύναμίν ἀνα Ὁ) χεὶρ ἑκαπέρα,, χὶ «ἂ 
ἄλλα: μέλη" ἔχη ἢ. πολλὴν αὶ τα σχήματα. σφίαε δὲ ἐςι- σὰ συνεπόμενα, 
εἰυτῶν τὸ Δ ἐϊς σιὼ ὄρχησιν. παραλαμβαγνομέγων" σὲ: μέρη, καὶ ἐξ ὧν παῦ- 

πες διον. χεὶρ, οτὰ συγϑλιβόμενω, κὶ νεῦρα: γ. καὶ. φχέβες. συμπαϑᾶναε. πὼς 

δὴ ἂν ἄνται αἱ δυνάμεις, ( σαφίσπερον γορ πάλιν. χεχσέογ, 1 «ἡ σὐ τοίγω- 
Ῥὸΐ παροὶ σδ' τρίγωνον διάφορον ἔχει; αἰ ἢ. ὁδὲ πρὸς σογδί,; ᾧ ἘΠῚ τί ποδὶ" 

ἐργάζεται, καὶ μέχρι «ἰνΘ' ; ἐπαδιὲ ὅτε σοῖς σώμασιν εὐυπῶν' ,), ούτε. ταῖς: 

πγοαιρέσεσιν ἐπέδομεν σὰς ποιήσειε" σοῖς μὲν σώμασιν-, ὅπ μιὲ μόνον σῶ- 
ματος ἣν ποιήματα. σοὶ γινροίμενα" ποὺς ἢ: Ὡρωρέσεσιν,» ὅσι: ἀποπον" ἦν Φροῶι: 
εἔσεσι, θεὲς ποιᾶν ἄποπας ἐξ. Ὁ μυϑμανευοιμον ὅτι: ζῶον ἕν ὑπεδέμεθα ἄγω, ἢ! 
'δαι ὕχως ἔχον. συμπαϑὲς ὐπὸ ἑαυη, ἐξ. ἀνάγκης ἔδα. γα. ᾧ δὴ ᾧ ὅκι ἸΟῪ 

χόγον ἡ διέξοδ' Θ' ἃ ζωῆς σύμφων Θ' ἑαυσῇ. ἅπασα" ᾧἃ ὅτι. οὐ! ἐἰκῇ ἐπ ἕξιν: 
ἐν ηἢ ζωῇ, ἐλὰ μία: ἁρμονία ζ: σάξις.. ᾧ ὁ σχηματισμοὶ ΧὩ χόγον, ᾧ κ΄ 

ραϑμὲς Ἢ ἕἔχαςα., ἢ σὲ χορένονωας ζώς μέρη ἄμφω. ἐγαάγκη. ὁμοχογεῖν σίω; 
ἐνέργειαν πὰ πανσὸς ἄγαι, σοό σὲ ἐν οἰναρ γινέμενα σχήμασι, ᾧ, πὶ σχυματι- 
ζέμενα μέρη» ὐπὸ", ᾧῷ πὰ σέτοις ἑπόμενα" ἢ ὅτω,, ἢ σἄτον δ τρόπον. ὅῃν σ᾽ 
ταν, ᾧ σὰς δυνάμεις εἰς αϑτο: συμβάλλειν, ὥασερ ᾧ ἔχογχερ ἐγενονηθ, ὑπὸ «ὔ' 
ἐν (2) λόγοις πεποιηκοόσθ', ᾧ «ἀ μὲν σχήμαπα: οἷον λόγος. ἔιναι,, ἢ δια-. 
φάσεις ζω, ᾧ (3). ἐνϑμὲξ, ἢ σχέσεις ζει, ὙΑῚ χόγον ζῶντος" σὰ Ὁ διεθη: 
κότα, ᾧ ἐσχηματισμέγα μέλη, ἀλλα ᾧ ναι δυνομεις σα, ζώς (4), χωρὶς: 
Τῆς προαιρέσεως, ἄλλας σὶς ὡς ζώε. μέρη, ἐπεὶ: σὸ τῆς προαιρέσεως αὐτοῖς. 

ἔξω, ᾧ εἰ. συνπεχδν, αρὸς σῷ ζώς. σὔὗδε τίω, φύσιν." μία. γὰρ: ἡ: φροαΐρεσις- ἐγδὲ: 

ζών., 
“5... οῸῦῸΟο-ῆ΄“΄΄-΄-.ΠῸΠῸΠῸ΄ “Πρ ΄΄ὃἷἷἝἕἝ͵.͵.... ὃ 9 ςΠὃὖὃΘῦῸΘσῸὃ 65. -ῤ-Π-ΠΠ5-.-..- πὲς...» 

(5) κως 8 ποιήσεις γ ἢ σημασΐατ' γ υἵαυς κά ποιόσας ΟΦ σἡμασίατ,» 412 Α' εἰ ἐπι; γεξα. 
εἰ. ἰηε!ὶρίυης νυ ἠάεο τπαἷς οτηἹα ἕαητ ἰὰ (θά, 244.. 

(1) (οὐ 14:. ἐν τοῖς χέγοις. 
(3:- (04... 245... ἐυϑιαές.. 
(4) (οὐ: 242. ᾧ εἰγαι τὸ ζώε. δυωκίμεεις;, 



ζώξ, εἰ ὃ δυνάμεις ἐν ἄχλαι ἀυνσὰ «Ὡρὸς ὐπὸ, πολλαί. ὅσωι ὅ ἐν ουτῷ τροῦΐ. 

Ῥέσεις, «Ὡρὸς αὐ αυσὸ ᾧ «ρὸς ὃ, ᾧ κἡ πᾷ πονπὸς μίκ' ἐπιδυμία μὲν γαὰρ ἄλε 
«ρὸς ἀδιο ΟΣ ἐν αυπῇ. λαβάν γάρ πὶ Δ ἑτέρων ἐϑέλει μέρθΘ', σα ἄλλο μέρθΘ᾽ 

ἐνδεὲς ὃν ὄγια,, ἃ ϑυμὸς ὡρὸς ἕσπερον, ὅσμν τι παραλυπῇ, ᾧ κα αἀὐξησις παρ᾿ 

ἀλλδν ᾧ ἡ γένεσις εἰς αἄλλὺ ΟἿ μερῶν. «ὃ δ᾽ ὅλον ᾧ ἐν πέπσοις 'μεν παῦσε 
πθιδ.γὺ αὐτὸ ἢ τὸ ἀγαϑὴν ζησεῖ,, μᾶλλον ἢ βλέπη. πῷῳ σοίνυν ᾧ ἡ ὁρϑὴ 

φῳρϑαίρεσις γ ἡ ὑπὲρ «ὰ πάθης, ζηήπεῖ, ᾧ εἰς αὐ αὐπὸ παύτη (ι ) συμβάλλει" 

ἐπεὶ ΝΠ παρ᾽ ἄλλῳ ϑηςσευνσων, πολλὰ μὲν Νὴὗδ' ἔργων αὐτοῖς βχλέπει φρὸς 

σὰ ἐπιπα χοένηας ὑπὸ αὖ δεαγόσο" ἢ Ἢ πὸ χγαδᾷ ὄρεξις, Ὡρὸς σὺ αὐυπὸ φρὲς ὃ 

ᾧ ὁ δεασύσης. ἐι δὴ δρᾷ καὶ (2) ὅλιθι, καὶ πὸ ἄλα ἄςρα ἐἰς πὶ αἴδε, 
χρι νομέζειν “εὐυσὸν μὲν ἄνω βλέποντα εἰναι" ἐφ᾽ ἑνὸς γὰρ πὲν κόγον ποιῃ- 
σέον" «οιῆσθαμ παρ᾿ εἀυπῶ, ὥαπερ «Ὁ ϑερμὰίνεσϑθαι χοῖς ἐπὶ γῆς » ἕστο χαὶ 

ἐΐ πὶ ΜΙ το «ψυχῆς διαδύσει ) ὅσον ἐν ἄνα φυσικῆς Τυχῆς πολλῆς ὅσης" 

ζ ἄλλο ὃ ὁμοίως διον ἐλᾶπον, δύναμιν παρ᾽ αὐτῷ ἀπροαίρετον διδονσε" χαὶ 

ὑτοΐγσα δι ἔν αἰ ὅτως ἐσχημάτισμε γῶν γερομένως (3). σίω διάϑεσιν ἀλλίω 
αὐλλίω ἄν διδόναι " ὥςτε ᾧ πὰ σχήμαπι δυνὥμεις ἔχεν" παρὸ γὰρ «ὐ ὕτως,, ἣ 

ὅτω:, ὅλως ἃ ἄλλως. ᾧ δι᾽ αὐτῶν δ ἐσχυματισμίνων γίνεσθαά «᾿ παρὰ 

γὰρ τὸ πὐπας, ἄλο, ἃ ἀλο αὖ παρ ἀλὰς " ἐπεὰ ᾧ καϑ᾽ αἰυφε «ὰὼ σχήμασιν 

ὡς δυνάμεις ἔχει!" ᾧ ἐπὶ ἢν, τῦδε ὧν ἂς ἴδοι. δ «αἰ γαρ πὸ μὲν φοβερὰ 

τοῖς ὁρῶσι Δῇ σχυμνάτων., μηδὲν αἰ Ὡροπεπονδϑίτων ΔΓ φοβεμένων. «ἃ ἢ, 

ᾧ φοβᾶ οφϑέντα, ᾧὶ ὄλλες μὲν ταδὲ, ὄχλλες ἢ σαδί. ἢ ὅᾳι ἐἰς μὲν πὸ ποιέγα 

δὲ «αδὶ ἐργάζεσϑαι" εἰς Ὁ πᾶδαο, ἄλλα, ἐκ ἂν μὲ δυναμένων εἰς πὸ πεφυκής 

ποιάν" ᾧ ἑτωσὶ μὲν αρημοτ ΘῈ ἐκίνησε «ἰὼ δ ψιν" ὅσωσὶ ἢ, ἐδὲ (4) ὃ εἰα- 

Ὅτα γὲρ εἰ σις λέγοι σὸ χκαίλλθ' εἶναι αὐ κινῦν. Φδζα αἱ ὃ μὲν», σῷπο, σὸν 
τὸ ἄλλο ἐκίνησεγ μι τῆς ὙΠῚ τὸ σχύμα διαφορὰς αἰω δύναμιν ἐχὅσης. ΠΑΝ 

Ὦ γοὴρ «ὶς μὲν χρόα: φήσομεν τ τὴν ἔχον ᾧ ποιῶν, σὰ ἢ ἘΔ Ν ἢ Ἢ εἴ- 

σφύμεως; ἐπεὶ ᾧ ὅλως ἀτοπον ἄνω μέν αὶ ἐν ποῖς ὅσι, μὴ μέντοι ἔχεν « ὃ 
δύναται. αὖ Ὃ ὃν, ποιᾶσον οἷον, δ ποιῶν. ἢ πάσχειν. ῷ οὐ μὲν ποῖ, δοι 

ΠΕΟγ “πὸ ποιάν ἐπὶ Ὁ ὖῥ ἔδλων, ἀνφὼ" ᾧ ἐν σοῖς πο πΥΝΝΣ γι: ἢ δυνοίΐμεις ῷ 

παρὰ πὸ σχήματι" ἢ ἐν τοῖς παρ᾿ ἡμῖν ἐισι πολλαὶ, ἃς ὃ ϑερμὰ ἣ ζυχρὰ 

Ζαρέχεται, εἐἰλα γενόμενα ποιόπηᾳ διαφόροις, ᾧὶ λόγοις ἐἰιδοποιηϑέναι.. ᾧ φύ- 

σέως δυνόμεως μεπιλαβονπι, οἷον ᾧ λίϑων φύσεις, ᾧ βοσανῷν ἐνέργειαι. ϑαυ- 

ματὰ π᾽λὰ πωρέχηνχαι. ποιχιλῶσεσον ηὸ χὐ αν, ᾧ λόγοι πανφες ἐν αυαᾳρ, ἢ 

δυνείμες ἄπειροι, ᾧ ποικέλαι᾽ οἷον δέ φασι κΚ ἐπ᾿ ανθρωώπε ἄλλην μὲν δύναμιν ἔ- 

ΧΕ ἐφϑαλμὸν, ἀλίω ὃ, ὁςᾶν, σοδὲ δ᾽, ἀλίω, χαρὴὶς μεὴ ποδὶ, ᾧ δακτυλε 

ασὸ ποδὺς, ἃ ἐδεὴ μέρος εἶναι ὃ μὴ ἔχει, ᾧ καὶ ἃ ἀντί ἢ ἔχει. ἐγνοᾶῦμεν ἢ 

ἐμᾶς, εἰ μά ὡς ποὸὶ «οικύας μεμαϑήκεις ὅσῳ ᾧ πολὺ μᾶλον " μᾶλον ὃ ἔν νος 

σκῦτπα ἐκείνων «, “ὴ σαναί. «διήγησον ἢ ᾧ ϑαυμαξίω πρικιλίαν ἄνω δὼ οἷ 
μων "ἃ δὴ εἰ) ποῖς χκαφ«᾿ ἐρωνὸν φαινομένοις. ὃ γὰρ δὴ ὥσπερ ἄψυχον 

διχίαν 

{1) [ἴα (οὐ ζ44. εἰς τὲ οἱτ' ὃ ταύτης συμβάλλδ. 
Ἧ ἵν τ 0, 244, ἃ χϑὰ τηῖ- ὅλιοὲ. 

3. 'π (οά. τ434.- γεγενημένας. 
(4) [ὶο «οὐ, 244. “δὲ τἀὐτν ἀοθ 5. ρυπέξις ΓὩργ8 ἃς ἰηΐτα χὲ ΔΕ" Ῥοῆτ! 5. 4υών ρΡτό (ὁ- 

ἰεδυο) τη Φ' 6 ΠΌΓΑΤΙΟΥυπι γ) ἢος ΔῈΝ ἀεϊενάυπ μά ϊςαης) τυτὰ πῺ]}ὰ ἈΠ|8 ἴῃ δαθφυΐϊν (οάδ! 
Αὐχεὶς Δετυτᾷ ἀρράιφαηῖν 



232 ΒΊΑ: 
οἰκίαν μεγαχίω ὥλως ἢ πολί ἔκ σινων ἐναριδμήχων κατ᾽ ὦδο!,, οἷον λίϑων 
ᾧ ξύλων. εἰ. βέχει ᾧ ἀλὼν σινῶν εἰς κόσμον ἔδει ἀυτὸ γεγονέναι ΩΝ 
εἶγώι οἰυαὺ ἐγρηγορὴς πανασαχῇ γ ὃ ζῶν ἄλο ἄλλως, ᾧ μηδ δύνασθαι εἶναι, 
ὃ μή ἐσ΄αν αἀυπῷ. διὸ ῷ ἐγτωῦϑα κυοιχ΄ ἂν καὶ ἀπορία, ἡ πῶς εὐ ζἕωώῳ ἐμφύ- 
χῷ ἄψυχον. ἵὕτω: γὰρ ὃ χύγος φησὶν. ἄλο ἄλλως ζῇν εὐ αῷ ὅλῳ. ἡμᾶς ὃ 
“ὦ μιὴὴ αἰσδητῶς (1) παρ᾽ ἀυσῷ κινομένυς, ζῇν μὴ κέγον. «ἡ δέ ἐςιν, ἕκαστον 
ζῶον χανϑανογ " ᾧ «αὐ αἰσϑησῶς ζῶν, συγκείμενον ἐκ δ μι ὠσϑυσῶς μεὸ 
ζωντων., ϑαυμαστὰς ἢ δυνάμεις εἰς σὸ ζῇν αὸ ποιέτῳ ζωῷ παρεχομένων. μὴ 
γὰρ ἂν χιγηϑῆγω ἐπὶ τοσαύσα ἄνθρωπον, ἐκ πον) ἐς ύχων ΟΥ̓́ εὐ ἐυτῷ 

δυνάμεων κινέμενον" μὴ δ᾽ ἂν αὶ πὰν ὅτω ζῇν, μὴ ἑκάσαφ δ εὐ ἀυντῷ 
ζώντων πίω οἰκείαν ζω, κἂν προαίρεσις εἰνπῷ μὴ παρῇ" “ποιεῖ γορ ᾧ φροαι- 
ρέσεως ἃ δεηϑὲν) ἅἄπε ὡροσιρέσεως ὃν φὩρογενψέσαερον" διὸ ἃ πολὰ δελεύα αὑυ- 
ἢ σαὶς δυνάμεσιν, ἐδελ ὃν σῷ παναὶ ἀπόβληπον δἰυπῷ" ἐπεὶ ἢ αῦρ͵, ἃ ὅσα 

Δ σοιότων λέγομεν ποιᾶν, ἐΐ ὡς ασὃ ποιῶν ουπῶν ζηπήσεαε, «αἰ ποχέ ἐστι “δ 

ψῦν δοχόνσων εἰδέναι, ἀπορήσειεν ἂν οἱ μιὴὶὲ δύναμιν σαυτίῳ ἐὐυπῷ αἰποδοίη ἐν 
τῷ παναὶ ἄνω" ἃ ποῖς ἄλλοις Ὁ απὸ πσοιᾶδτσον πχοῖς εὐ χρήσει λέγοι, ἀλλ᾿ ἡμεῖς 
σὰ μεὺ συνήϑη ὄτ᾽ αἀξιῖμον ζητεν., ὅσ᾽ ἐπισπῦμεν. περὶ ὃ Δ ἄλλων τῇ 
ἕξω σὲ συγήϑες δυνάμεων, οἰπιςᾶμέν αε ὥς ἔχει ἔχαστον,, (ᾧ σῶ ἐσυνήϑει «ὸ 

᾿δαυμάζεν προσαίϑεμεν" ϑαυμάσανπσες ἂν ᾧ ακῦσα., εἰ ἀπείροις ευσῶν ὄσιν ἕκα- 
στόν αἰς φροσφέρων ἐϊξηγοῖτο αυπσῶν σὰς δυνάμεις. ἔχαν μὲν ὃν ἕκαστον δύγα- 
Ἵν αἰγά ἄλογον φατέον ἐν σῷ ποναὶ πλασϑὲν ᾧ μορφωϑδὲν, ᾧ μετειληφός πῶς 

“υχῆς παρὰ αἢ ὅλα ὄντος ἐμψύχε,, ἃ περιειλημμένον ὑπὸ σοιόαι, ᾧ μόριον 
ὃν ἐμφύχε" ἐδὲν γὰρ ἐν ἀυπῷ., ὅ, «αἰ μὴ μέρος. ἄλλα ὃ ἄλλων φρὸς σὸ 

δρᾷν δυνατώτερα »ὦ Δ ἐπὶ γῆς ᾧ δ ἐρυρίων μᾶλον ἅτε ἐγαργεσπέρᾳ φῦ- 
σα χρώμενα γ ᾧ γίνεσδωι πολὸὰ ΧΩ σὺς δυνοίμεις φιύσοις ἐ “ὦ «ροσιρέσει οἶφ᾽ 
ὧν δοκεῖ ἐένωι αὖ δρώμενον, ἔσαι γὰρ ᾧ ἐν σοῖς φὩροώρεσιν ἐκ ἔχϑσιν, ἐδὲ 
ἀπισχρωφίντος πῇ δόσει σὴς δυνώμεως 5» κἂν «ψυχῆς αἰ ἐπ᾿ οἰυσῶν ἴμ " γένοιτθ 
γὰρ ἀν Ὁ ζῶν ἐκ ζως, καὶ χῆς «Ὡροωρέσεως ποιόσῆς " ἐδ ἀν ἐλαπαυμένο,, 
δ᾽ εἶν παρακολυϑῦνχος" αἷυτὸς γὰρ ἣν ἡ προαίρεσις εἰ ἔχοι, ἣ ἐκ ἣν καὶ ποιξ- 
σα᾿ εἰ ἢ μὴ ἔχοι π προσίρεσιν ἕῷον, ἔπ μᾶλλον αὐ μὴ παρακολυϑᾶν. ἅδφὲ ἂν 
ἐξ' ἐναξ μηδενὸς κινήσοα! τς . ἔκ τῆς ἄλλης αὐυασῷ ζωῆς γίνεσοι " ἃ ὅλως ὅδα 
δ ἐυντῆ, ὅσα πε κινήσαιος ἄλε, οἷον εὐυχοῶς, ἢ ἀἰπελαις, ἢ σέχνῃ" ἐδομέ- 

γως, σαῦσα δκ εἰς ἔἐχένον ἕκατον., Ἀλλ εἰς σίω αὖ διρωμένα φύσιν ὀὐακαξον,ο 

{2 ὦ ὅσα μὲν χρῆ πὸ «ρὸς ζῳωΐα, , ὅ, αγνάὰ ἀλλίῳ χρείαν, συμβάλλεται οἷ 
δόσει οἰνεγεκσέον ἐδ λλε μέρο: μείζονος, εἰς ἄλλο ἔλατσον ὄν, ὅτι δ᾽ ἂν 

δυσχερὲς ἐξ ἐυπῶν λέγηται, εἰς σεὶς γενέσεις δ ζώων ἰέναι "Ὁ ἢ σὸ μὴ δυ- 

γάσϑαι σὸ εὐχρῆστον δέξασθαι οἱ ὑποκείμενον “ αὶ γὸρ ὁ πλῶς γίνεσαι πὸ Κγι- 

ΤΖόμενον , ἀλλ᾿ εἰς ποόν, ἃ ὡδί. ὦ δὲ Ὁ ὦ πάσχον) ᾧ «ὃ πασομενὸν, ᾿ὕδ- 

χεμένίω σιγὰ ᾧ ποιάνδε φύσιν ἔχειν " πολλοὶ Ὁ ᾧ αὖ μίξεις ποιξδσιν, Ἑἑκαςα 
σι ύχρησον εἰς αὐ ζῇν διδόνφος, γένοιτο δ᾽ ἂν σῷ ὃ μὴ συμφερόνσων Φἢ 

λυσι- 

«τ πιττεσν τσ οττσσὍΦἔἄέἔΨέοΨν-«μΡοροἜὔ Πρ ὺΠῸΠΠΠΘῸΌῸΘῸὖ..᾿........ ..... 

(1. Ειξιδεῖαβν, αὶ (το ἀϊςεπὶ 244. Ἔχᾶγονὶτ, δαγθθιίοτ νος ἰτεγαιίοπε ἀςϊαἴα5.» τ δ - 
τε ἤϊι, Πᾶς οἰπηΐα οπιτ ἃ τῷ μὴ ἐς σθϑητῶς παρ᾽ αὐτῆ, υἱαυς δὴ μὴ αἰσθητῶς μδὸ ζώντων. 
( Ψ δὶς ἴῃ (οά, 242. ,αὐγεριτ ἐν) (οἸ]οςς ΡΙῸ αγειεκτεδ»» 4054. μηΐες Ἰερεπάατη,, υἱ βαᾶμ]- 

δο ἰμέγας : 
ἐξ ν πὶ ἱ ᾿ τὸ 



ΘΎΓΙΑ Τ ΑΟΤΒ τῆς 22 
λυσιτελῶν τὧἰδ φύσιν " χαὶ ἢ σύνφαξι:, ᾽ δ ὅλων. 8 ὀίδωσιν. ἑκάστῳ «εὶ ὃ 
βύχλετὼ " πολλὰ ἢ χα φροστίϑεμεν, οἰυποὶ χοῖς δοδᾶσι" πάνπα δ᾽ ὅμως. εἰς 

ἐν συμπλέχεται γ ποὶ ϑαυμασπσὴν τίβ συμφωνίαν ἔχει, καὶ οἷπ᾿ ἄλλων ἄλλα ῳ, 

χὰν ἀπ εὐωσπίων ἴη᾽ πάντα γὰρ ἐνὸς, κ».ξίσι δ᾽, ἑλλᾶπον, πρὸς «ἡ βέλειον 
ΟἿ γινομένων ,). μὶ αδοποινδὲν εἰς πέλος, μὴ κραπυϑείσης σῆς ὕλης, οἷον ἐλ- 

λεῖπον πῷ γενναίῳ, ὃ σσερηδϑὲν σίπτει εἰς ισ χρότησα " ὧτε πὸ μὲν ποιεῖοδ αὰ 
ὑπ᾿ ἐκείνων, «πὶ ἢ τὼ ὑποκειμένωι πίστιν ειῦφε ΤΠ Ὁ ) τὸ Ὁ πορ αυτῶν 

“ροστιϑένω.. συναχε Τομένων. Ὦ εὐ πάντων, κα, ἔἰς ὃν συνσελύνπων πείν Ὡ.. 

σημαάνεσδα πάνσ. ἀῤετὴ ὃ αδέσποτον ᾿ συγυφαάν εσϑαι ὃ, 1. “ἢ «ὑφῆς εὐλμς 

ἢ συνπείξει, ἅσε Ε “πὃ αὔδε, ἐκεῖθεν ἀξρρτυμένων, κ) βετοχ τοις αῦδε ἐκεί- 

ψων, γίνεται τοίγιω “πὶ ἐν αῷ παντὶ.) καὶ ΚὮἮ σπερματιχὸς,, ολλὰ ΚΑΊ λό- 
γυς περρληπασικές " 9) ΟἿ προπέρων , ἢ ἈΠῚ σὺς, Δ) ἀπερμάτων λόγος " αὶ γαρ 

ἅν σπερματικοῖς λέγοις ἔγι κ γινομένων πορὰ σὸς σπέρματικὰς ἀὐσὺς λύ- 
γϑς, δὲ μω παρὰ σῆς ὕχης -ἐἰς σὺ ὕλον συνπελύντων» ἐδὲ δὲ δρωμένων εἰς 

ἄχλλυλα παρὰ ὧδἥ γενομένων . ἄλλ μάλλον. ὧν ἐοίκοι ὁ ΝΣ “ῷ. “παρηὸς ὕει 

λόγον τιδένσε κόσμον πόλεως Ἀ). νόμον ἤδυ 9 ἐφύσα ἃ πραξ ἔωσιν. ὅι πολίταις 

κὺ φατπράξεσιν ; χ᾽ πρὸς παῦσε π αἷνπο γομο δεπένφος 3) συμξαίνοντος Τοῖς κ5.- 

μοις σὼὶ πείδη πάντα, οἷνσὸν ἢ οὐ ἔργα. ᾧ «ὧν ἐπὶ σοῖς ἔργοὶς τιμαὶ, καὶ 

αἰτιμίαι πάντων, ὁδῷ οἷον εὐυτομαῖαν εἰς συμφωνἑω χωβένπων τὰ κὮ δημᾶς 
σία. αὶ τότὰ χάριν ἵγα σημαίνῃ «ροηγύμενως ᾿ εἶλλ᾽ ὅσω δ ΡΟμΕΨΩΥ .. σημαί- 

ψετ αὶ ἐξ ἄλων ἄλα. ὅαι “δ «) δ ἑνὸς, ᾧὶ ἐπ᾿ λυ «λο ͵ γινωσκοιπ᾽ ἂν, χαὶ 
οἰπὸ αἰτιακὰ μὴ σὺ αἰπιον,, ᾧ σὺ ἑπόμενον ἐκ πὲ Φρρηγυσαμένα, : ᾧ υδ συνὴε- 
τὸν εἷπὸ δατερα " δα) ϑώσερον ᾧ ϑείτερον ὅμῇ. “ποιωὼν οἱ δὲ ποῦπα θρδῶς λέγε- 

σαὶ, λύλινσϑ δὲν ἤδη αἱ ἀπορίώ . ἥ πε πῶ! ΝΣ κακὼν δύσιν παροὶ δὲέων γία 

χνεσθαις σῷ μήσε φροωρέσεις εἰγαι αὶ ποιύσας, φυσικοὺς ἢ οἰνώγκαις γέγεσϑαι 
Ὅσα ἐκάϑεν.» ὡς μερῶν αἀρὸς μέρη, ᾧ ἑπόμενα ἐνὸς ζωῇ, ᾧ πῷ πολλοὶ παρ᾽ ἐυ- 

σῶν. σοῖς γιγνομένοις φροτιδέγαι " ἃ τῷ δ γιγνομένων παρ᾽ ἑκάξων καὶ χακὼν 
ῥγσων., εὐ “ὸ μίζο!ι γίνεσϑωαι ἄλο ας ᾧ τῷ μὴ ἕνεχα ἕκαςι, κλ᾽ ἕνεκα αῇ 
ὅχε ἃ ζνὼ, ἃ σἰὼ ὑποκειμένίω Ὦ φύσιν, ἀλλο λαβῦσαν λο «άσχειν ΠΟΥ 

29 δύνασαι κροιπῦσοαι πῷ δοδέντοι, πὰς ἢ γουτεία: πῶς; ἢ ἢ συμπαϑεῃ ὦ 

σῷ πεφυκέναι! συμφωνίον ἄνω ὁμοίων, ᾧ ἐναναίωσιν ἀνομοίων, ἃ «ἢ Δ δὺ- 

γάμεων ΟἿ πολλῶν ποικιλίαν (1}. εἰς ε ζῶον συνπελάνσων. ᾧ γὰρ μὴδε- 
γῆς μηχανωμένη ἀλλά) πολὰ ἕλκεσι ᾧ γοησεύετα,, ᾧ ἡ αλυϑινὴ μαγεία, ἡ 
οὐ σῷ ποραὶ φιλίᾳ ἃ κα νᾶκος ἀν" ἃ ὁ γῆης ὁ Ὡρῶσπος, ᾧ Φαρμαχεύς,, ὅσίς 

ἐξιν" ὃν κατονυίσαντες ἀγδρῶποι:ς ἐπ᾿ ἐλήλοις χρώνηω ἀνα (2 ) σοῖς φαξ- 
μάκοι: ζ τοῖς γοησεύμασι " ᾧ γοὶρ ὅα ἐν πεφύκασι), ὦ πὰ δρᾷν ποιᾶνπις, 
ἕλχοι φρὸς ἀληλα εἐλκῇ ἐξοχῆς (3, Φᾷ' γοηπείας τέχνης. γεγένησαι, τροςι- 
δέντων ἐπαφαῖς φύσας ὅλας ἄλλοις διττόν » ᾧ ἐγκείμενον ἐχόσας ἔρῳ- 

σας (4.}. ἢ συνέπσεσι ἢ ἀλίω «ἰνχ ἀλλῃ, ὥασχερ ἂν εἰ φυσοὶ διέστικ ὄφει 
Τὰ ψόνενοι πρὸς ἄληλα, ᾧ τοῖς χήμασ' ἢ Ὡροσχρῶγται δυνάμεις ἔχεσι., ἃ εἰν. 

Το, 1], . Θ 9. ΓΙ 
φατε 

« 

1) Ποικιλίαν. 5΄ς ἰπ αττοζος Οοέιος ΡΥ ποικιλέᾳ.. 
2) Αυτῇ. [0 (οά, 544, αὐτοῖς. 
3) Ἑ᾿,ωνικῆφ. δὶς ἴῃ υἱιοαυὲ (οά ἵμεβς φἰλαη ἐρωπεκ νὴ, 

4}" 

( 
; 

( ερῶτῷς, δὶς ἰῶ υπτοηὺς Οὐ. 1ερς ἐγκεῖρλοον ἐχόσα: ἔρώτῳ. 



224 1 Δ ΒΒ Ἂς, 

ΓΝ σχυμααίξονσες ῳδι, ἐπάγοσιν ἐπ᾽ αυσὺς, αψοφησὶ δυνοίμας », οὐ ἐνὰὴ ὃνπε; 
εἰς ἐν " ἐπεὶ ἔξω γε ΓΟ παντὸς εἰ ΄ἰς ὑπόϑεισο αν ποιῦῖτον , ὅτ᾽ ὧν. ἩΝΆ νΝ ̓ 

ὅτ᾽ ἂν κατιγογοι ἐπαγωγῖς " αλλ νῦν δαϊ μὴ οἷον ἀχλαχ ἀλγᾷ " (τ) 

ἔχει ἄγειν, εἰδὼς ὅπη αἰ οὐ σῷ ζωρ ὡὩρὸς ἄλλο ἄγεται" πέφυκε ἐπῳδαῖς, 
(2) τῷ 'μέλει ᾧ “αὖ ποιᾷδε ἰχὴῇ ᾧ σῷ σχημααι σῷ ἀντι ἕλκεα “γοὼρ «πὸ 
τοιαῦσοα,, οἷον ατὶ ἐλεαν οἱ φϑέγμασε ζ σχήμασι" δὲ γὰρ ὁ λόγος, ἢ ἡ «Ὡροαί- 
ρέσις ὑπὸ μεσικῆς ϑέλγεται . -ἀλλ᾿ καὶ ἄλογος ψυχή ῃ ξ ἑ ϑαυμάζεται. ἢ 29 .- 

Τεία ἡ σοιαύπῃ..ς καίτοι ᾿φιλᾶσι ᾿κηλύμιεμοι » καν 'μὴὶ σὄτο αἰσώνται παροὸὶ δ 
ἣν μέσικῃ ἌκοΒΈΡωΥ . ὦ καἰς ἄλλας ὃ ἐυχὰς ΠῚ φὴς «ρομμιρέσεως “ἐκεύσης δ᾽ ιἡ-- 

ξῶν"- ὁ γὰρ δι δελγόμενοι σταὶς ἐπῳδᾶς ὅτως " ἐδ᾽᾽ ὅταν γοητεύμ ἀἄνωρωπος 

ὄφεις, σύνεσιν ὁ -γρησευόμεψος ἔχε, ἐδ αἰσθάνεται " οχλοὸ γινώσκα ἤδη πα- 
δῶν ὅᾳ πέπονϑδεν " ἀπαϑὲς δ᾽ αἱυπὸ σὐ ἡγόμενόν ἐςιγ " ᾧδ'᾽ ἠύξατο, ἢλϑέ ἃ 
(3) «ρὸς αὐσὸν ἐξ ἐκείνε,. ἢ φὩρὸς ἄλλο" ὁ δ᾽ ἥλιος, ἢ ἄλλο ἄτρον, ἐκ ἐς 
παΐει " ᾧ γίγεται απὸ κᾺῊ «ἰὼ ἐυχίω συμπαϑὸς μέρας ᾿ μέρει γενομένα » ὥσπερ 
ὡ μιᾷ γάρᾷ 'σεταμέν . κινηθεῖσα “γορ ἐκ αὦ ἄνω ᾧ κάτω, ἔχε ἐκ κίνηΣ 
σιν" αολλάκις ἢ ᾧ ἄλλης κινηθείσης γ», ἄλλη οἷον αἴσϑησιν ἐχθ, Ὁ σύβρο- 

νίαν, ᾧ «ἢ ὑπὸ μιᾷ ἡρμόσϑαι ρμονίᾳ (4). εἰ Ὁ ὦ ἐν ἄλλῃ ἴσον ἡ κίνησίς 
αἰσ᾿ ἄλλης ἔρχεται , ὅσον σα συμπαϑὲς ᾧ εὐ πῷ παναὶ χοίνώ μία ἑρμονία 5 
κἀν ἐξ ἐναναίων ἦ, ᾧ ἐξ ὁμοίων δέ ἐφι, ἢ πάντων συγγωνῶν καὶ ἐναναίων,» 
καὶ ὅσα λωβάται ἀγδρώπες γ), οἷον σὺ ϑυμϑειδ ἐς ἑχχϑὲν μ᾿ χολῆς εἰς ἥπασος 
φύσιν ἦλϑδεν,, ἐχ εἰς χλωβησόμενα ,γ,. οἷον εἰ σῦρ σις ἐκ πυρὸς λαβων ἔβλχα..ο»ν 

ἄλλον. ὁ μηχανησαίμενθ'., ἢ δ λαβὼν ἐκᾶνΘ’ ποιᾶ, ἦ ἐλϑᾶν» . σῷ δεδωχέ- 

γολ γῶν πὶ, οΟἿΟΥ μεσκαιϑέντι ὐξ ἄχλδ εἰς ἄλλο " καὶ σὺ ἐληλυδὸς Ὁ». {ει ΠΠΚΥ 

οἷός ας  π δεέξασδω, εἰς ὃν μετηνέχϑη »,ὥςε ὅσε μνήμης φᾷ" αὲ δεήσει 
σοῖς ἄφροι! » ὅπερ χάρι» χαὶ “ππεῦσε πραγματεύεσαι ὅπε αὐσθήσεων ἀναπεμπο- 
μένων, ὅτε ἐπινεύσεις αὅτον πὸν σρῦπον ευχοᾶς. ὡς οἰονταῖὶ πιγες “προαερεσιχαίς 
πνάς, οαἰκλοὶ μετ᾽ ἐυχῆς γίνεσθαί αἰ δοσέον χαὶ ἐυχῆς ἀ νό,) παρ᾽ ευσὼν, ἢ 

μέρη καὶ ἐνὸς, καὶ ὅᾳ. δυνάμεις χὰ χωρὶς προωμρέσεως " χαὶ ἄνυσαι καὶ {9} 

οἰνά μηχανῆς χαὶ κα! σέχνης,, ὡς εὐ ζώ ἑνί. κ' ἀπολαύα ἄλλο ἀἄχλϑ. κὴ 

βλαάπτιτω τῳ ὅτως πεφυκέναι" κ᾿ πέχναι Ὁ ἰατρῶν 5) βὁπαοιδῶν. ἄλλο ἀλ᾿ 

λῳ ἠναγκάσϑη παραχεῖν σι αὖ; δυνόμεως σὴς ἀυαῷ. κὶ αὃ πᾶν ὃ ὡσαύχως Εἰς 
σὰ μέρη, δίδωσι κ' παρ᾿ ἐνπῷ. κ᾿ ἑλκύσαντος ἄλλ εἰς μέρος αἰ αυαῷ κείμε- 
γον χοῖς αἀυαπῷ μέρεσι σῷ εὐυπῷ φυσιχῷ, ὡς μηδενὸς ἀλλοσρίω τῇ αἰτᾶντος 

ὄντος. εἰἡ Ὁ κακὸς οἱ αἰσῶν, Φαυμάζεν ὶ δέι,.« κ)' γὰρ ἐκ ποπιμῶν αἰρύονσαι τι 

κακοί " ἢ “Ὁ διδὲν , ὐπὸ ἐκ οἶδεν ὃ δίδωσι, ἀλλὰ δίδωσι μόνον " ἀλλ᾽ 
ὅμως συνπέπακσωι ᾧ δέδοται “ἢ φύσει σὰ ποντὸός . ὦσσε ἐἰ «αἰ ἔλαβεν ἐκ δὲ 

πᾶσι χαμένων, αὶ δέον ἕπεσδωι οὐυτῷ οναγκαίῳ γόμῳ ἰὼ δίκίω. ὅκαν δοτέον 
αὐ πᾶν πάσχειν, ἢ πὸ μωὴ ἡγεμονῶν αὐπὶ, αἀπαϑὲς δοτέον πάνω εἰγαῖ. 'γινος 

μένων ἢ παϑῶν ἐν τοῖς μέρεσιν οαυαῦ, ἐκείνοις με ἵκεν αὐ πάδος.» παρὰ Φυ- 
σιν 

ὡ- τς ---. -- ς΄  ΄ ὁ το δ τ ἀν σθ....- 

(1) Δπ ἄγει» νϑ6] ἕλκειν; 
(2) (οά. χ22. 5: ἐπῳδαῖς. τῷ μέλει. Ἐοτῖς ἐπῳδαὶς» καὶ τῷ μι ἕλει. 
ιν ΠΣ τε. Ἰέροὸ ἐλϑέτι. Ἷ 

(4 
ΩΣ 

Ὁ.-- 

}) 1ὰ (ὑορά. ζ144. Π|Ρτγᾷγ 9. ΡΕῈΡ οΟὐοίτητίαπι δῚ5 τερετὶς οἱ βῥονίς . 
) Καὶ ἀνόῦ μιηχαγῆς. (οὐ. 242.) Ομ Πὰ ἢ εξ χρά. 
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σιν ἢ μηδενὸς αἀὐπῷ ὄντος γ᾽ . ἐπαϑὲς, «ὸ γινόμενον εἰς πρὸς αὐπὸ ἄνω. ἐπεὶ τ: 

σοῖς ἀἄφρδις 9 καϑῦσον ΠΣ ̓μέρῃ πὰ; πάϑη, ἀπαϑῦ μεύτοι. αὐκοὶ. εἶναι, σῷ κε 

ποὺς προαιρέσεις ᾧ αὐτοῖς ἀπαϑεὶις εἶναι, ἃ πὸ σωμαπεὶ αὐτῶν, ναὶ αὶς φύσεις, 
εἰβλαβᾶς ὑπάρχειν " καἰ. τῷ χαὶ εἰ φᾷ, αἧς φυχῦς αἰ διδόασι μὴὲ ἐλαταῦσϑαν; 
εἰυτοῖς σίω «φυχίω., καὶ πὲ σωμαπι' ἀυτοὶς πὸ εἰυωμθὰ μέγαν 9. ταὶ ἐΐ αι ὑπεκχγᾶ, 
ονασδήτως ἀπιόντος), καὶ σῷ προσιόντος λανϑάνογτος,. ὁ ἢ σποδαῖος πῶς ὑπὸ 
γοητείας καὶ. φαρμάκων", ἢ «ὦ με ψυχῇ ἀπαδιὶὶς εἰς γοήχουσιν., χαὶ ἐκ αὐ υὸ 
λογικὸν ἀυτξ. πάϑοι.,. ἐδ ον μεσιδοξάσειε .. αὐ ὃ ὅσον τῷ παντὸς εν αὐτῷ 
ἀλογον, ἘΠῚ σῦτο παϑοι αν" μᾶλλον ἢ σῦτο παϑδοι, ἀλλ᾽ δκ' ἐκ φαρμάκων 2. 
εἐπερ «δ᾽ δρᾷν ἐπινόδ σης χρὶ αἷς «υχῆς αἧς ἄλλης τῷ αἧῆς ἄλλης παϑήματι.. 

ὥσπερ ὃ ἐπωδαῖς οὖ ἄλογον πάσχει, ὅσω ταὶ αὐυπὸς ἀντάδων κ' ἐνπεπάδων 5 
πρὸς ἐκᾶὶ διωυάμεις ἀναλύσει" ϑδάνατον ἢ ἐκ χοιύόσων γ ἢ γόσας, ἢ ὁσα σωμαα- 

κὸὶ πάϑοι αὐ, ευτὸς Ὁ ἐβλαβέάς, πὸ Ὁ μὴ ἐνδὺς, ἀλλ᾿ ὕστερον, ἐὃκ ἐποςα- 

σε φύσεως " δαίμχονες ὅ.,) ὃκ ὠπαϑες 7 ἐδ αὐυποὶ. τῷ ἀκύγῳ" μνήμας ἢ. κ΄ 
αἰσθήσεις τάτοις ἐκ ἀσοπον διδύγαλ, κὶ δίλγεσδωι, φυσικῶς οἱ γομένας,, καὶ κα- 
πρὶκὅειν καλόνγτων σὰς οὐσῶν ἐγγυσέρω. δ΄ αὔδ'ε., κ᾽, ὅσῳ πρὸς «ὸ “δε. πᾶν 
γὰρ αὸ (1) πρὸ: ἄχλο,, γοησευύετῶ ὑπ᾽ ἄλλε" πρὸς ὃ γάρ ἐσαιν ἐκεῖνο) γοη- 
σεύει κ᾽ ἄγει αὐτὸ. μόνον ἢ απὸ πρὸς αὐτὸ, ἀγοήτευτον. διὸ κὶ πᾶσα πρᾶξις 
ψεγοἠπευται,, κὶ πὰς ὃ τὸ πρακτικδ βίος" χκινάπται" γὰρ πρὸς σαῦσα ἃ δέλγει" 

ἐξυηόν. ὅϑεν κ' πὸ, ““ ἐυπροόσωπος γορ ὁ σῇ μεγαλήτορος Ἐρεχϑέως δῆμος. ... 
σ᾿ γὰρ μαϑών (2) αἰς πρὸς ἄλλο ἰδ: 9 ἢ ἑλκόμενος αὶ μαγωγ' πέχνωμις)γ ἀλ- 
λιοὶ σὴς φύσεως “ὃς ἀπάτης δόσης,, (3) καὶ σωαψάσης ἄλλο. πρὸς ἀλλο αὶ τοῖς" 
αὔποις 5 εἰλλ᾽ οἷς ἔδωκε φίχτροις.. μόνη Ὁ ἡ ϑεωρία ἐγοήσευαός ἐσαι » ὅσαι μη- 

δεῖς πρὸς αὐτὸν γεγοήπευται" ὡς γάρ ἔσᾳι, κ᾽ τὸ ϑιωρόέμενον" αἰυτός ἐςι., κ' ὁ 

λῦγος ἐκ ἠπατημένος " ἀλλ ὃ δὰ ποιᾶν', κ᾽ σἰὼ αὐτὰ ζωϊω κὶ σὸ ἔργον᾽ 
ποιεῖ. ἐκᾶ Ὁ, δ᾽ σὺ αὐτὰ, καὶ ἐχ 5 λόγος σίω ὁρμίω, ἀλλ᾽ ὠρχῆ ἃ τὲ ἀλό- 
γε, αἱ τὸ πάϑος προφάσεις" πέχγων μὲν γὰρ ἐπιμέχειχι,, καὶ πρὸς γάμον απϑ- 

δαὶ, φανερὼν τἰὼ ἑλκίω ἐχυσιν. ὅσα σε ἀνϑρώπος δελεάξει ἡδέα γινγομενα 
ταὶς ἐπιὼ ϑυμίαις ..“ πράξεις. ὃ, αἱ μὲν Φ ϑυμὸν φύι χινᾶνγται " αὐ ἢ δι᾽ 
ἐπιθυμίας ὡσαύτως " ποκισᾶσι Ὦ κὴ ἀρχῶν ὀρέξεις, 

εχῦσι προσκαλδμενον "᾿ κ) 

αὐ φίλαρχον σὸ ἐν ἡμῖν 
αἱ -μὲν γινόμεναι ὑπὲρ τὰ μὴ. παϑᾶν. ἀῤχίω ἔχε- 

σι πὸν φόβον " αἱ δ᾽ ὑπὲρ τῷ. πλείσνος., σίῤ' ἐπιϑυμίαρ " αὖ Ὁ ΝΠ χρειωδῶν 
χάθιν 5 «ἰὼ «ας φύσεως ἔνδειαρ' ζητῆσαι (4) ἀποπκηρδν, φανερῶς ἔχεσι πίω 
ἃ φύσεως βίαν',͵ πρὸς «Ὁ ἔν ὀικείωσαν΄. εἰ. δέ σις χέγοι πὸὺς πρόάξεις. δῥ᾽ καλῶν 
ἐγουτεύτες εἶναι 7. ἢ αὐ τίω- δϑεωρίαν. κακὴν ἦσαν γοηχεύεσδαι", χεχαέον " ἐὶ μὲν 

ὡς ἀναγκαίας κι, σὡς καλὸς λεγύμένας πράξεις πράσιχοι., ἀλλο σὸ ὄντως καλὸν 

ἔχων", δ: γεγοήτόται’ οἰδὲ γορ. τίω ὠνάγκίω. χ καὶ πρὸς τῷδε βλέπει" ἐδὲ; 
πρὸς ἄλλι ὁ βίος "“ ἀλλα τῇ πῆς φύσεώς «ἧς αἀνδρωπίνης βίᾳ, κ).- πῇ, πρὸς αδ' 

ς δ» Ἴ ὯΝ ι » - ᾽ ΄, -, ῃ 3 Ε "Ὁ" ᾿ ἤείιςς Ν 
ζῃν Δ ἄλλων", ἢ κ᾿, ἐυπβ: οἰκειώσει . δοκεῖ" γὰρ εὐχκογοῦ, ἴσως μὴ Φέαγειν 

σις “Ζ' ἑαυ- 

(1) Πὰν γον τὸ πρὲς ἄλλη: Ὠεεῖς τὸ ἴῃ (οά, κζ44.- 
(3:.) δὶς ἀτεταις τόν ἕῳ ὦ Εοτῖς τί γὰρ παϑών. 
(3. δῖε υτεγαὰς Ποάεχ.. Ἐοτῖς δείσνς» νῈ] συυδεύσης ἃ σωαψοφης. 
(4). Ηᾷςε. «εχ ἀρφημανν 80. ὠποπλὴρ ὃν" αἴσας “αὐ πράξεις: τη Τὰν. 2.44. πτα]ε, οὐαί ΠᾺ. (Ππτ|:.- 
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ἑαυπὸν ὄρ πίω σικείωσιν ὅφι ὅσος ἐγοησευύϑη" εἰ ἢ σὺ ἐν σοῶς πράξεσιν ἀγα. 
πῆσα: καλὸν γ σὰς πράξεις αἱρεῖται, εἐἰπασυϑεὶς τοῖς ἴχνεσι σἢ καλῇ, γεγοή- 
φῆσαι 5, απὸ περὶ πὸ κοίσο καλὸν διώκων " ὅλως γὲρ καὶ περὶ αὐ ἐοικὸς αῷ ἀλη- 
δὲῖ πραγματεία, κ; ὁχκὴ ἐἰς ἀυπὸ πᾶσα, ἐπακπυμένε ἐξ ἐκείνων Φ᾽ ἐπ᾿ ἀυπὸὶ 
ἑχκόνσων. τᾶτο ὃ, καὶ αἧῆς φύσεως γοηαεία ποιεῖ" αὐ γὲὶρ ἐχ ἀγαδὸν, ὡς ἀγα- 

ϑὺν διώχειν, ἑλχϑέναχ τῷ ἐκείνυ ἐΐδει ἀλόγοις ὁρμαῖς, αϑτὸ ἐςιν ἀγόμενον 
ἕπο μι ἤϑελεν ἐκ ἐϊιδόσος" σᾷτο ἢ, αἱ ἄν σις ἄλλο ἢ γοητείαν ἐΐποι" μάγος 
ὅν ἀγοήσότος,, ὅς ἑλκόμενος χοὶς ἀἄλλοὶς ἀυτῷ μέρεσι, σύτων ἐδὲ) ἀγαϑὸν 

λέγει ἔιναι,, ὧν ἐκεῖνα Χεγει " αλλδέ μόνον ὃ οἶδὲν αὐτὸς ἐκ ἡπατμένος,, 
δὲ διώκων, οαἰλλ᾽ ἔχων. ἐκ ἂν ὃν ἕλκοιτο ἐδαμὲδ. ἐκ ὃ Ὗ ἐϊρημένων 

οἱπογσων ἐκεῖνο φανερὸν , ὅμι ὡς; ἕκαστον Οἶδ ἐν Τῷ παναὶ ἔχει φύσεως καὶ 

Φιαδϑέσεως γ ὅτω τοι συντελεῖ εις τὸ πᾶν. κ) πάσχει κ᾽ ποιεῖ “ χαϑάπερ ἐφ᾽ 

ἑκάσσου ζώου ἔχασχον ἢ μερῶν ὡς Ι χει φύσεως καὶ χαπισηδης , ὅτω 
“ - ᾿ ΄ Ἔ, 

πρὸς ασὸ ὅλθν σαμτελεὶ καὶ ὑπουργεῖ, καὶ αάξεως χαὶ χρείας ἡξίωπει " 
͵ ͵ Π Ε] ᾽ - {«' ν᾿ Ὁ ι ἢ ΕΣ σ΄ 3 

δίδωσί σε σὸ παρ᾿ ἀυπῶ, καὶ δέχεται «ἃ παρα Δ ἄλλων, ὅσων ἐύυν 

πὸ δεχπκὴ ἡ φύσιε" καὶ οἷον συναίσϑησις πανχὸς «Ὡρὸς πᾶν" ὦ ἐὶ ἕκαστον 
ῷ ἔν - - : " .», " ᾿ [ἢ , Σ ἢ ΠΡ μερῶν ζῶον ἥν, ἄχοεν ἂν ᾧ ξών ἔργα ἕτερα ὄνσα Δ αῷ μέρες. ᾧ ὃ 
κακᾶνο εὐ αφαίγεπιι, πως στὸ καϑ᾿ ἡμᾶς ἔχει. ὡς ποιδυπές αἱ ᾧ ἡμὰς ἐν αῷ 

, ᾽ , Ω - υ “- Ὶ , . “« ᾽ [ἢ 

πανσὶ, δ μόνον ὅσα σῶμα «ρος σῶμα ᾧ πασχον ον πὸ ποιαῦσχα, ἀλλ ἔα 
- - " ἃ, ᾽ , Ξ Ὺ 

ᾧ ἈΦ) σίὼ ἀλλίω αἀυτῶν φύσιν͵, ἐισφερομεδα συναφϑένπε: ποῖς συγχενέσιν, 

οἱς ἔχομεν «ρὸς σὸὶ συγγενῆ δ ἔξω" χαὶ διὴ χαὶ -ἰ[υχαὰς ἡμῶν καὶ διαϑέσεσι 

συναφεὶς γινόμενοι, μᾶλλον Ὁ ὄγτές Ὡρὸς πε σὸ ἐφεξῆς ἐν «ὦ δαιμονίῳ σόπῳ 
. - ᾽ μὲ " “ ͵ ᾿ , Ἵ , 

λολ πὸ ἐπέκεινα ἐυπῶν, ἐκ ἔστιν ὅπως λανϑάνομι» ὁποῖοί σινες ἐσμέν" ἐ τοί- 
ἰδὲ ι ᾽ . ᾿ δ δό δὶς ᾿ ᾿ ᾿Ὲ Υ 3 δ μῚ " Η ξ 9- 

γιω ἐδὲ αὐ ἐὐυπτὰ πάνσες διδόαμεν͵, ἐδὲ ποτὸν δεχόμεθα" ὃ γὰρ μὴ ἔχ, 
- » : - ΕῚ (᾿ 5 -ϑι - ΓΥ 

μὲν, πῶς ἂν μεταδοίημε» ἄλλῳ, οἷον ἀγαθόν; ἐδ᾽ ἄν αὖ μιὶ δεκτικῷ ἐγα- 
- 2 , ᾿ ᾽ - ͵ :] ΄ δὲ (1) ἀγαθόν πὶ κομιόμεϑα. αίω ἦν ευσὰ «ἰς κακίαν συνάψαι.) ἐγνώσϑη κε 

σ΄ . 5 ὡ , ᾽ υ ᾿ ᾽ “ . ᾽ πὶ Ὁ ἐστι.) κ,; ΠῚ σίωῳ αυπὸ φύσιν ὠσϑδη ἐις- ὃ ἔχει καὶ ἐνταῦϑα. κ) ἐνπεῦθων 
Ἴ , 3 ν. » “ ἘΝ σνν"3 ᾿Ξ ἥχὴ δ 

οπαλλαγεῖς εἰς δον χοιῦτον χσόπον φύσεως ὁλκαῖς " “20 οἱ γχαδῷ ἀὐ πε λῆ- 
Ὑ ᾿ . , γ᾽ χ { - 

{ες οἵ πε δόσεις, χα ὧν μεσαϑέσεις ἄλλαι" ὥσπερ ἐκ μηρίνϑων ὁχκοῖς σισι 
φύσεως μεασιτιϑεμένων᾽ ὅτπὸ θαυμαστῶς ἔχει δυνάμεως κὶ πἰξεως πόδε τὸ πᾶν, 

β Ψ' 3 ͵ ΄ ᾽ - τὰ ζ- γιγομένων ἀπάνσων οὐ όφῳ κελέυδῳ ΠῚ δικίω, ἣν ἐκ ἔτι φυγᾶν δδενὴ, ἣς 
᾽ ν᾿, 4 ε “ ωι ὕ δε ᾿ ᾿ ᾿ - ΕΝ τὶ “πὸ ᾿ ͵ 

ἐπαῖεὶ μὲν ὁ φαῦλθ' ἐδὲν, ἄγεται Ὁ δχκ εἰδεῖςς οἵ δᾶ εν αὦ παγαὶ φέρεσ- 
᾿ ὦ , ΔῸΣ “ “δὸς παρ ὰς ἼΥ ΓΝ: δᾶ " τ , Π 7 “ τ᾿ δόλ" ὁ αγαδὸς, ταὶ οἶδε, χῳὶ ὃ δε, ἄπεισι, κ) γινώσκει πρὶν ἀπιέναι, ὃ 

3 , 3 ν ᾽ , ᾿ - ᾽ ᾽ « - ν 3 ᾽ 

«γώγκη αυπὸ ἐλϑόγα οἰκεῖν, καὶ ἐνελπίς ἐστιν. ὡς ΟἹ δεῶν ἔσοιτο, ἐν μὲν 
᾿ ΄ -,»ν δ « κ᾿ ᾿ ω “ν΄ 

γὰρ ολίγῳ ζῴῳ. σμικραὶ Δ μερῶν αἱ μεαμβοκωὰ χαὶ συνθέσεις, κ' ἐκ ἔστιν 
"Ἢ 3 - ͵ " ᾿ , ᾿ ΝΣ “,' ἐν αὐοσῇ πὸ μέρν ζῶα εἶναι, ἐξ μή σα ἐπιβραχυὺ ἔν τισιν, ἐν ὃ «ὦ (2) 
Ε - ͵ εξ » ᾽ Ν ᾿» ᾿ ἀν ον, ἐν ᾧ διασσάσεις κε χοσαῦφαι, κ) ἕκατον [δ ἐγ αυαβ χέλααιν ἔχει γ, καὶ ζῶά 
2 ᾿ , - " ᾿ ’ ΄ - Ν ᾿ ΓΩ 

ἐξι πολλὰ, σοὺς κινήσεις δᾶ κ' σοὶς μετας σεις μείζες ἄναι. ὁρῶμεν Ὁ κοὶ ἥκ 
. , Ι Ἶ “ ἡῖ , ᾿ ! ᾿ λιν χὰ σελήνίω, χαὶ πὸ ἄλλα ἄςρα, ἐν σάξῳ μεσμῃϑέμενα καὶ μεσακινόμενα 

4 “] " 5 : σοίγιω ἄλογον ἐδὲ σἰὼ «υχίω μετιτίθεσδαι, μὴ τὸ ἀντὸ ἀὰ ἦϑ' σωζο- 

ΡΣ 
---..».»---- -ὖὖὖΠ7ΠὖΠΡῴΡὖῸὖῤΠῤΠῸΠΌῸΡᾷΡᾷϑψ.5.....ν.ν....ϑΨ...... ...-....»...Ψ.. 

(1) Μεῖς ἴπ (οἀ, 24:. δεκτικῷ εἰγοιϑιῖ γ Ρτὸ δεκτικᾳᾷῖ αὐγαθδ. 
(12) Ἐν ᾧ. δ1ς ἴῃ ἀυολιβ (οὐ τοῖδαβ αυοά (ΟἸΠΠσος ΠΠόγυτ ἀείοιίρίοτεβ πὸ αἰΐεςυτὶ ἔπε - 

τἰρτ ζοτηρεδἀυπὶ Τὰ ἐραγῷ 7). ἀυρὰ τερφπεηθυπι,, ὅι ΡΙῸ 400 Ῥετ ςοπιρεηήίυαλ. ἰΟυ ΡΤ τ. 
εἴδί οὐτῶϊ, 

-- 
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μένας, σατχομένας Ὁ ὠνάλογον ὧν ἔπαθον" ᾧ ποιᾶσι «ξιν οἷον κεφαλῆς" “αξ 
Ἢ οὗον ποδῶν» λαβάσα: «ρὸς τὸ πᾶν σύμφωνον" ἔχει γοὶρ καὶ αὐτὸ διαφορὰ: 

“πρὸ; πὸ ἄμεινόν πε κ' χέρον. ἥδ᾽ ἂν μήπε σὸ ἄμεινον σὸ ἐνταῦϑα αἰρῆτω, 
μήφε αὖ χείρον Θ' μετέχϑσα ᾽ν. ὄχλον πόπον κὶ χαϑαρὸν ἡλάξατο πᾶτον ὃν 
ἑέλεσο λαβῦσα" οι Ὁ κολασεις ὥασερ γεγοσηχκόσων μερῶν, οἶδ μὲν ἐπιςυ. εἰς 

φαριμείκοις, δ Ὁ ἐξωρέσες, ἢ κ; ἀλοιώσεις, ἵνα ὑγιαίγον σὺ πὰν γ, ἑκάστε 

ὀχ τπιϑεμένα ὃ, δᾶ" πόδ᾽ ὑγιανὴν αῷ πσαυπὸς ἀλλοιεμέξα,, σῷ ἢ ἐξωρομέγε ἐν. 
Τεῦϑεν ὡς ἐνθαδὶ νοσᾶνπος, ὅ δὲ μὴ νοσήσῃ (1) τιϑδεμένε. 

ῬΙΟΤΙΝΙ Ὀιῆογίδεῖο δεουημήα., παέόξεπυς ᾿ποαϊία. 
Τὸ αὐυσπὸ περὶ τῆς τὩρώτης ἀρχῆς δἷ δ πάντων». ἧτοι αῷ ἑνός, 

Ἔπαδήπερ δᾶ εἴγώω πὸ ἐπέκεινα σῷ νοῦς, ὅπερ χώριν ᾧ οι ῳὡρῖσϑεν λόγϑι,ς 

λέγωμεν ᾧδε᾽ «ρῶτον μὲν, ὅαι σὸ πλῆϑθ', σὃ ἐγὸς ὕσερον" ᾧ ἀριθμὸς δὲ 

ἔτΘ'. ὠρλϑμβ ὃ ἀρχὴ ᾧ “ἢ τποιόαῳ,, αὐ ὅφως ἕν, ᾧ ὃτος γὃς ᾧὶ νγοηπὸν ἅμα" 

ὦστέ δύο ἅμα. εἰ ἢ δίο, δὲ «ὃ πρὸ αὐ δυο χαβεᾶν. αἱ ὃν, γὃς μόνον; ἀλ- 
λὰ παναὶ νῷ συνέζευκται πὸ γοητὲν, ἐδὲ νᾶὃς ἔσανι, ἐἰὶ ὃν μὴ νῦς, ἀλλ᾽ ἐκ- 

φεύξεσχι πὸ δύο, πὸ πρόπερον Δ δύο πότων, ἐπέκενα νγ εἶναι,» 4 ὃν κῳ- 

λυΐει αὖ γοησὸν εἰν εἶνας ; ἥ ὅτι χηὶ σὸ γοηῃσὸὲν συνέζευκται αὖ νῷ ; ἐι ὅν 
μήτε γὅς, μή πὸ γοηπὸν ἐΐη. αἱ ἂν ἐΐη, ἐξ. ὃ ὁ νᾶς ᾧ σὸ νοηπὸν φήσομεν ξ 

αἰ δν αἴ, ἢ ποῖον ταί εὐτὸ φαυτασθησύμεδα ; ὁ γὰρ ἀν ἢ νοῦν ἔστω, ὃ 
εἰνίηηόν αι. γοῦν μὲν ὄν, γ᾽ ογόητον ., αἀγνοίσει ἃ ἑαυαθ." ὥσχε αι σεμνόν" 

ἐδὲ γὰῤ ἐΐι χέγοιμεν πὸ ἐγαϑὸν εἶναι, ᾧ ὡπλόσσατον ἄνει, δηλονότι χῃῷὰὶ σα- 
φὲς ἐρῦμεν αὺ ἀληδϑὲς λέγομεν, ἕως ἂν μὴ ἔχωμεν», ἐπί αἰ ἐρείδογαες σίω διά. 

γοιαν λέγομεν. ᾧ γὰρ ἄυ τῆς γνώσεως φμ" νῇ ΔΝ) ὥλων γιγνομένης ᾧ «ἢ γῷ, 
»γὃν γινωσχειν διωαμένων, ὑπερβθεβυηχκὸς αῷτο φσίω αὖ νἢ φύσιν, αἱνι ἂν ἀλίσε 

κοιτσο ἐπιβολὴ αϑρόᾳ, ὡρὸς ὃν δε σημᾶνω ὅὁπω! οἷόν σε, αῷ ἐν ἱμῖν ὁμοΐφ 

φήσομεν. ἔςι γάρ τ ᾧ παρ᾿ ἡμῖν αὐτῶ" ἢ ἐκ ἔστιν ὅπὸ μή ἐςιν, οἷς ἔσα 
μετέχειν οεἰυπῶ. σὺ γορ πονπαχὲ παρατήσας ὁποῦν σὃ διωάμενον ἔχεν, ἔχεις 
ἐχκειῶςν " ὥσπερ ἐι φωνὴς κατεχόσης ἐρημίαν, ἢ ἃ μεπὶ τῆς ἐρημίας ᾧ ἐνϑρώ- 

« εν μὰ , ΄ , 2 , . " ἢ 

πᾶς ἐν ὁσωρῦν σὲ ἐρήμαο στήσας ὅς, φίω φωνίω χομια πάσαν) ἃ ἄν αὶ πάσων. 
σί ὅν ἔςιν ἃ χομιόμεδα γἂν παρασαησάμενοι; ἢ δε πὸρ νῦν οἷον εἰς ηέπίσω 

οἰγαχωρειν, ᾧὶ οἷον ἑαυσὸν ἀφέντα, ποῖς ὀπισδεν αὐτὸ ὄνσιαι κακενγα, ἐκᾶνο 
ἀ.- “ » ι - ᾿ ᾿ , ΕΣ, Ὰ , ορᾷν, μι πάντοε γὃν ἄνω. σι μὲν γορ ἀὐυασὸς ζωὴ ὡὩρωώτ; ἐκέργεια ὅσα ἐν διε- 

͵ ͵ -" » ᾿ - ͵ ταν ΠΕ ἢ - , ΄ 5 
ζόδῳ ΟΕ πάντων" διεξοδῳ ὃ, αὶ “ἢ διεζιόέσῃ. ἀλλὰ «τὸ διεξελθέσῃ. ἐΐπερ ὧν 

« ΄ ᾽ » ΒΞ - ζ ζωή ἐστι, ᾧ διέξοδές ἐςι " νὰ πάνγσὰ ἀκριβῶς, ᾧ ιἐχ ὁλοσχερῶς ἔχει. 
7 Ζ « . " δ ᾿ ΕῚ Ε ᾽ 

αὐπελῶς γὸρ ἂν ᾧ ἐδιαρθρώπως ἔχοι, ἔκ «ἀν Θ' ἀλλό αὐτὸν να, ὃ ἐδίᾳ ἐν 
ῳ΄ ᾿ 9 , ΄ ᾿ . , - 3 ᾿ - 

διεξύδῳ, ἀλὰ αρχιὶ διεξόδε, ῷ ἀρχὴ ζωῆς, ᾧ ἀρχὴ ν, ᾧ δῥ πάνσων" 
Ἴ ΕἸ ΗΜ 4 ᾽ ᾿ » ΣῈ ᾿ ᾿ » , ΄ 

δ. γὰρ ἐρχῆὴ πὼ πάντα. οαδ᾽ ἐξ ἀρχῆς πὰ πώναμ,. εὐυτὴ Ὁ ὅκέτι «αὶ πάναω, 
δέ δ , ο ἊΣ "", " ἐν πεὶ --: Ὃ σ τ λῆϑ 2 Ἃ κ - 

δέ σι πόντωῶν., ἁγνά γεννήσῃ πὸ πά ᾿ὑγὰ μὴ πλῆδος ἢ. ἀλλὰ αϑ 

πληθὺς ἀρχή. αὐ γαρ γεννηθέντι Θ' πανταχᾷ σὸ γεννῷ» ἀπλέσσερον. ἐΐ ἐν 
ΝΑ ν- ᾿] , ΄ ͵ ἂο - ὕ ᾿ [.1 ᾿ ᾿ ᾿ ΕἸ . 

αὐτὸ νῦν ἐγέννησεν, αἀπλύσπερον νᾶ δὲ αὐυτὸ ἔναι, ἐι δὲ σις δίοισχο αἀὐυπὸ α 
«.« ᾿ ᾿ Α “ » Ρ᾽ ΠῚ “ τῶρ Β.5΄ ων ω Ἄ Γι γαλφὰ ἕν, ᾧ σὸ πάντα εἶναι, ἥἧσοι καθ ἕν ἕκαςον Δ πάνσων, ἐκείνῳ ἴσαι. ἢ ὁμὲ 

’ 9 ᾽ ᾿ 1 γν τἱὴι ΄ Ὁ Ἵ - Ν , . » 

παντὶ" εἰ μὲν ὅν θμὅ πάνπα συγηϑροισμένα, ὕςερον ἔςτα δἧἶβϑαᾶ πάνχων " ἀλα 

μὲν 

(τ) Μαῖ]ε ἴῃ (οά, 24:, γοσέσαντι, 



«28. τ εἴα εἰ τ ὧν. 
μὲν. πὶ τανσο, ἀλλο: ὃ ἐυσὸ. ἔστω. ἢ πάντων: ἐἰ ὃ ἅμα ὦ αὐτὸ ᾧ αἰ αον- 
σὰν δχ εἰρχὴ ἔςαι, δᾶ ἢ αἰυτὸ- ἐρχίω. ναι (1), Ν εἶναι «ρὸ πάντων, ἵνα, 
᾿ οὰ οὐυπὸ κ'ὶ οἱ πάνπω. στὸ. ἢ καϑ᾽ ἕκαςον. οἷ, πάντων γ. ὡρῷῶτονγ μὲν πὸ 
εἰυπὸ ἔςαι. οσιῶν, ὁτῳδγ" ἔπειπε ὑμϑ. πώγας" ᾧ ἐδὲν διακρίνει " ᾧ ὅτχως ἐδὲν. 
5 ποόντων γ. ἀλιὲ. «ρὸ δ᾽ πάντων." «ἰ.δὲ ὃν δύναμις δ'ίῥ᾽ πάντων γ..ἧς μὲὴ 
ὅσηςγ, δ΄ ἀν πὸ πεγτω., ἐδ᾽ ἂν γδ, ζωὴ κἡ Ὡρώση (2) ᾧ πάσα" πὸ ὃ ὑ- 

πὲρ τίὼ ζωὴν, αἴτιον ζωῆς" καὶ γὰρ. κ τῆς ζωῆς ἐνέργεια σὰ. πάντ ὅσα,» 
Ὡρώτα" ἀλλ᾽ ὥασσερ. Ὡροχυϑεῖσᾳ αὐτὴ: οἷον. ἐξ. πηγῆς" “νόησον: γεὲρ᾽ πηγίω οὲρ- 

χῶ ἀλλίω ἐκ ἔχύσαν., δᾶσαν δὲ ποταμοῖς πᾶσιν ἰυτίω, ἐκ ἀναχῳϑᾶσωαν τοῖς 

ποταμοῖς, α)λο. μέγόσαν αὐυτίω ἡσυχως:. σὰς 
λὴν ἀλῃ, ῥᾶν, ἐμᾷ συνόντας ἔτι 
ετῶν «αὶ ῥέυμαςι." 

ὃ ἐξ ἀυτῆς φροεληλυϑότας, φρὶν΄ 

:- ἤδη Ὁ οἷον ἑχώςες. ἐιδόπας, οἵ, ἐφήσδοσιν 

ζωΐν φυαδ μεγίσας ᾧξ' παντὸς ἐχλϑᾶσαν., εἐρχῆς μενέ-- 
σῆς ᾧ αὶ σκεδασϑείσης. περὶ- πᾶν, εὐτῆς οἷον ἐν ῥίζῃ ἱδρυμένης" ἄνασ. ποίνυν᾽ 
παρέσχε μὲν. πίω πᾶσαν ζωίω πῷῪ φυπῷ σίω πολίω.. ἔμεινε. Ὁ αυσπῇ  πολλιὴ"- 
ὅσα. αἰλ᾽ ορχὴ πῆς πολλῆς, ᾧ ϑαῦμα. πρὸς αὐ πλῆϑϑ' «ἡ ζωῆς. δΐξ. ὃ πληήϑος 
ἦν. ᾧ ἰἐκ ἦν οὐ πλῆδϑθ', ἐι μὴ σ)' αρὸ. αὸ πλήϑες ἦν", ὃ. μή. πλῆδι᾽ ἦν. δ᾽ 
γοὶρ μεοίζετω, ἐἰς. σὸ πᾶν. κὶ ἀρχή. μεοισϑᾶσα- γὲῤ΄, ἀπώλεσεν. ἂν ἃ πὸ! 
πᾶν" ᾧ ὑδ᾽ ἂν ἐπ ἐγένετο, μὴ. μενόσης τὴς ορχῆφν ἐφ᾽ ἑκυπὴς ἐσέρας ὅσης-. 

δι2 ᾧ ἡ ἀναγωγὴ πονσαχὲ ἐφ᾽ ἕν. ἐκαταχὺ γὰρ πὸ ᾿«ρῶτον ᾧ διωαχωώσιτον 
ᾧ τιμιώσατον., ἔν. ἐι ἢ τὸ δ κατ᾽ ἀλήϑααν. ὄνχων ὃν σίω. ἐρχίω, ἢ πι- 
γὼ. καὶ δύναμιν. καμβάνοι, ὠπιτήσομεν.-, χαὶ ΡΝ ΡΠ ΠῚ ἢ ἔσα! 

μεὺ αὐ: μηδοῦ. «ὅτων ὧν ἐσαιν. ὠρχι΄. ποιῦτο- μέντοι", οἷον μηδενός αἰνα. "κατ᾿ 
“ηγορῆσϑωι διωαμένα, μὴ. δύσος,, μὴ ἐσίας, μὴ. ζωῆς, αῷ ὑπὲρ πεν οεἰυαῶν ’ 
εἰγαλ" εἰ ἢ ἀφελὼν σὸ- εἶναι λαμβάνοις., ϑαῦμα. ἕξεις, χαὶ βακχῶν «ρὸς εἰυπὸ ν΄. 

ᾧ συχῶν εὐ τοῖς αἀυπῶ ἀγαπαυσάμενος", σωνδεὶ μᾶλλον αἢ Ὡροσβοχῇ σωρείς -. 
σαυορῶν Ὁ «ὃ. μέγα οἱυσᾶ. σοῖς μετ᾽ αἰυτὸ δι᾽. αὐσὸ ἔσιν « ἔα ἢ ἃ ὧδε. ἐπε; 
γὰρ ὁ νὃς ἐστιν. ὄψις αἰς., ἃ ὄψις ὁρῶσα, δύναμις ἔσται: εἰς ἐνέργειαν ἐλϑᾶσα" 

ἔσααι ποίγωω. αὐ μεὶ ὕλη. «αὐ δ᾽ ἦδος. ἀυπᾷ, οἵον ᾧ καὶ καα᾿ ἐνέργειαν ὅρα-- 
σις. τὩρὶν. γᾶν. ἰδιᾶν', ἥν ἕν. αὐ εὐ ἂν τὸν ΘΕ ΣῊ δύο: γέγονε ἜΡΙΣ σοὶ δύο", ἕν. «ὦ - 
με ὃν. ὁράσει καὶ πλήρωσις παρὼ: αῷ ΠΕΡ ᾧ οἷον πεχείωσις ..αἢ Ὁ αἢ νὲ 
ὄ{ε. αὐ ἀγαδὸν αὐ πληρῶν. εἰ γὰρ᾽ εἐυτὸς ΠΟ ΎΤΕΥ α' ἐδ, ὁρᾷν ἣ- ἐνεργεῖν’ 

ὅλως" πὸ με 5 ἄλλα), περὶ πὸ αγαϑὸν, ἃ Φῶς «ὁ ἀγαθὸν, ἔχε- «ἰω΄ ἐνέρ-- 
ΛΟ δτ λῆς εὲ " Ὁ Ἵ δᾶ Ε ᾿ ἀν Δ χοξ ᾽ ᾿ ἌΡ 5 “" ς ͵ για" “5. ἢ αγαδὸν ἐδενὸς δέσω, " διὸ ἐδεν ἔΖαχ:. ἀὐσὸ, ἢ αυτό. φϑέγξαμε-" 

γὺς ὅν ασὃ ἀγαθὸν, μηδε ἔπι Ὡροσγδεί ο.. ἐαθ. γέρ «ι΄ Ὡροσαιδῇς γ.ὃ προσεϑῆκαθ! 
΄ - ᾿ Π “, ᾿ " »" ν .. Ἄ -- δῳδν, ἐγδεὲς ποιήσεις. διὸ ἐδὲ αὐ γοῆν, ἵνα μὴὲ-ᾧ ἀλλο! ᾧ ποιήσεις. δύο γ. 

Ἐ 2ι ΟΡ , « ᾿ ι - “-.5 “ι΄ , 7 ᾽ ᾿ .-" “ν τ ..» 
γὲν ς ἀγαϑῦν, ὁ με γοεὶρ- νδς, αῷ' ἀγαθὰ, σἡ δ᾽ ἀγαϑὸν-, ἐ. δεισκρι “ἐκείνῳ. 

δὲν χοὶ τυγχάνων σὸ ἀγαδδ.. ἀγαϑοειδὴς γένεται... καὶ πεχειξσαι. παρ᾽ αἀὐυ- 
ἥδ. ὥσσε. ἐν. μοῦ τῷ νῷ ἡ. ἔφεσις 

χάνων. ἐκεῖγο Ὁ ἀτε ἐφιέμενον 

σο᾿ ἃ ποίγω. ἐδὲ γὲς" 

αῷ ἐγαϑβ' ναὶ ἐφιέμενος αἰεὶ, «καὶ ἀεὶ συγη- 
. «γος γοὸρ, ὅτε συγχάνον" δὃδὲ γοαρ ἐφίε- 

ἔφεσις. γὰρ ἐν αὕὐπτῳ, ὡς εἰρηται, καὶ σύνγώσις πρὸς: 
σὴ εἶδος αὐτῶ. πὲ, δὴ νὰ καλῇ ὄντος, κ᾽. πάντων. καλλίσαθ᾽, ἐν φωαὶ καϑα- 

ΡΣ 
πρΠρΠὁ|ΔΦἑΔἦΠρΟΕροοροοοααοέοΠοΕέἌψτι'’οὁὌΖΠΕρ᾽Ὕὃν.-τὄ..ο. .------Ἐ- ςς-ς-..-’ οὕ -ρΦῇηοσ--6-π-τπ͵..- τ. τὕὔὕῷὄἄὄὈ᾽.5....»ὕ.0Χ0,«ἀπτιιπετασωπεωτννπαεαιαπαειεμοιτ» 

(τ ΤᾺ 245. ἀρχν ἔχειν) ὃς ἃ τηατρὶ 667.) ἀγα, 
{27 ἘΠ ΠΟΣΊ ΣΗΣ, 2 πρώτῇ ζωή. 
(39) Ορά. ζ42,. τὸ δ γε ἕν,. 



ῬΑΊΤΟΑΥ Τὴ ἘΠῚ .Β. Ἀ., 239 
"ρῷ ἢ αὐγῇ καϑαρᾷ καμένε, ἢ τω Νὴ ἢ ὄντων περιλαβόντος φύσιν, ὃ ὦ ὁ 
καλὸς ὅσος κόσμθ' «σκιὰ ᾧ ἐικὼν., “ἢ ἐν πάσυ “ἀγλαὶχ κεμένε,, ὅασι μηδὲν 
"ξέγδη σὸν γ΄’ μυδὲ σκοσεινὸν,. μηδ᾽ “ἄμετρον "ἐν εἰυσῇ ᾿ζώνῖθε ζωὴν' μακαθίαν . 
ϑάμβθ' μὲν ἄν ἔχοι σὸν ἐδόνσα ᾧ αὅτον, ἃ ἐς χρὴ" εις αυπὸν εἰσδυναι, "ἃ 

“αἰυασῷ γονόμενον ἕνα. εἷς δὴ ὁ ἐναβλέαε ἐΐς σὸν ᾿ἐραγὸν γ» “ἃ «ὃ “ἥδ ΡΘΕ 
φέγγθ᾽ ἰδὼν, σὸν ποιήσανηο ἐνδυμεῖσκι ᾧ ζητ,, ὅσω χρὴ ἃ σπὲν “γοιτὸν κόσ- 
μον γχ ὃ: ἐθεώσώτο, [ἃ ἐγᾶδε,, ῷ ἐϑαυμασε, σὸν ἐκείγα ποιηπήν. τίς ἄρα ὁ πχοιᾶ« 

σον ὑποστίσας ζνπεῖν,. ἥ πὸ, ἢ πῶς; ὁ σοιξτον ᾿ποῦδα γενγιΐσα: »ν) κόρον 

καλὸν, ᾧ παρ᾿ αὐυπᾷ γενόμενον κόρον, πάντως ὅσε γὰὃς ἐκεῖν Θ΄, ὅσε χόρθΘ', 

-οἰλοὸὶ Ὡρὸ γᾶ ἃ κορε,, δι «λησίον ὄντες σῷ ονενδεῶς, πλήρωσιν δὲ ἀληϑινίω 

'χαὶ νόησιν ἔχυσιν, ὅτι πρωώπχως ἐχύῦσι. πὸ ἢ Ὡρὸ αἀυτῶν,, ὅσε δᾶται, ὅσε 

ἔχε" ἢ ἐκ οὖν δὲ εἰγαδὸν ἦν. ἄλο γὰρ ὧν ὁ νῦς, Ὡρὸς λα ἔχε τἰω γόης" 

ἐσιν, τσὸ ἢ ἣν, νόησιν ἐκ ἐχαῚ διπλᾶν γὰρ σός 1ὸ νοῦν ζ “5 {τ 1) γούμενο 5: 

5 ἐλαπὲς, ὅτι ἐν στὸ νοῶν - ἔχε "σὸ εὖ, ἐκ ἐν ΄ῇ ὑποσηίσα " περὶ δὲν γαὶρ 

οἰυτπὸ πὸ ὡρῶπον. πἄλα Ἦ περὶ αυσὸ ἔσπηκε ἃ κινᾶται. κκὶ γερ ̓ κέγησίς γ ἔφε- 

σις" πα ἢ ̓ ἐδ᾽εγὸς ἐφίεται" φίγος "γὰρ αὐ (2) εἰκρόσασον , ἑπέκενα ἄρα νοΐ- 
'σεως χάγαθόν; “ἀλλ᾽ ὃ παρακολοϑήσα εἰυπὸ; ἢ δ ν ἐἰ μὲν ρ ὄγσως» ἢδυ ἐςὶ 

ὡὩρὸ σὴς παρακολόθήσεως σάγαϑόν " ἐἰ δ᾽ ἱ παρακόλόϑησις ποιεῖ. ἐκ ἂν εἰκ 

πρὸ χιαυτος απὸ αἀγαϑόν. ᾿ὥς᾽ ἐδ᾽ αὐσὸ ἔσται, μὴ ἔσα ἀγαϑή. πάλιν ὧν ἀνα- 

λαβόγεες ἀλλίω ἀρχίω, λέγομεν ᾧδε" πᾶν σὺ γενόμεῦον ὑπ᾽ ἀλλϑ, ἢ ἐν ἐκεί- 
γῷ ἐςὶ τῷ πεποιηκότι, .ἡὴἡ ἐν ἄλλῳ" ἐΐπερ ἐΐη αἰ μεαὶὰ αὸ ποιῆσαν αἰυαό᾿ ἅτε 
γὰρ ᾿γοεύόμενον ὑπ᾽ ι᾿ἄλλε., ἃ ρὸς “σίω γένεσιν δεηθὲν ἀἄλλε, ἄλλε ὃᾶσσι 
παναίχϑ᾽ διόπερ ᾧ ἐν ἄλλῳ" πέφυκεν ὅν σὰ ὕστασκ , ἐν τοῖς πρὸ ἀυτὼν 

ὑσπίτοις" σὸὶ δ᾽ ἐγ Ὡρῶτοις,) ἐν φοὶς φ«ροσέροις, ᾧ ἄλλο ἐν ἄκλῳ., ἕως ἐἰε 

σὸ «ρῶτον ἀρχῆς" ρχὴ Ὁ» ἅπε μηδὲν ἔχεσα φὡρὴ ουτῆς,, ἐκ ἔχει ἐν ὅτῳ 

ἄλλω" μὴ ἔχεσα ὃ, Δ ἄλων ὄντ τ ἐν χοὶς «ρὸ ἀυχῶν., «ὁ ἄλλα περμεί- 

λυφὲ παγπκ αυκ, περιλαβῦσα ἢ» ὅσε ἐσκεδαάσδη ἐις αυαὶ, ᾧ ἔχε, ἐκ ἐχο- 
μένη (3)}» ἔχεσα δὴ ᾧ αὐτὴ ἐκ ἐχομένη . ὅκ ἕἔσιν ὅπι μὴ ἔστιν" ἐι γὰρ 

μή ἕἔςιν, ἐκ ἔχε" εἰ 3 μὴ ἔχεται, ἐκ ἔςιν. ὥςε ἔσι,, ᾧ ἐκ ἔσι » αρῷ μὲν 

αι περιέχεσθαι. 3 ἐκ ὅσα . τῷΏ δ᾽ εἶναι παντὸς ἐλάϑέρα γ ἐδαμᾷ κωλυομένῃ 

εἶναι" εἰ γὰρ τυ κεκώλυσαι ὥρισσαι ὑπ᾿ ἄλε. ᾧ πὸ ἐφεξῆς ἀἄμοιρα ναὶ " ᾧ 
μέχρι πέσ ὁ δες" ᾧ ἐδ᾽ ἂν ἔτι ἐφ᾽ ἀυσᾷ" ἀλλὰ δελένων σοῖς μετ᾽ ἀυών. 
πὶ μὲν ἕν ἔν σινγι, ἐκεῖ ἐςιν ὃ ἐςιγ" Ὅσα ἢ μ πὸ, ἐκ ἔσιν ἔπε μή" εἰ γοὶρ 

μιὶ ἐνθαδὲνγ) δηλκογόσι ἀλλ Θ' “αὐυπὸν κατέχει αὖτ θ΄" χ) ἐνθαδὶ ἐν ἀδλφῳ" ὥσαε 
ψεοῦδΘ' σὐ, ὁ πὸ. ἐὶ ὧν ἀλυδὲς σὸ αὶ πᾶ, 4εὐδΘ' ῷ πῷ' ἵνα μὶὴ ἐν αἈλρν 

ϑδενὸς ἂν ἀποστῇ" εἰ δὲ μηδενὸς ἀποσακσοῖ , ὃ πὰ ὧν, παρα χ ἔσω ἐφ᾽ 

ἐσυαῷ " ἐδὲ γὰρ σὺ μέν αἱ ἀυπσὰ ὠδὲ, αὸ Ὗγ ὠδί" αὶ μίω ἐδ᾽ ὅλον ὧδί" ὥςὲε 
λον πανπεχϑ, ἐδενὸς (4.) ἔχοντ᾽ οἰυαῦ͵ ἐδ᾽ ἂν μὴ ἔχοντθ'. ὅρα δὲ ἢ ὃ 

'χόσμον. ὕτι ἐπεὶ μυδεὶς κόσμίΘ' φὩρὸ εἰυπῆ, ἐκ ἐν κόσμῳ ευιτὸς, ἐδ᾽ ἄν ἐν 

πόσῳ. τίς γὰρ αὖὐπθ', «οἷν χόσμθΘ' εἶναι (5), πὸ ἢ μέρη ἀνηρτημένα εἰς ἐἰυ- 

ᾳὸν,, 

1) Καὶ τὸ νούυϑιον. Τὰ (οὐ, 244. κα γοέρλυον, οὐ!ο τό. 
2) (σἀ. τ4:, τὸ γε ἀκρότατον 
3) Ηὶϊς δὰ οἵ. πὶ ( οἄ ς15 545. σήμοιγε. 
4) (οὐ. 244. νδενὲς ἑνὸς ἔχονγος. 
4) Β᾿ις «ἢ οἵα (ὐοά!ςεϊς5. 241, σὴ μίογες 



5.10 Τὺ ΤΟᾺΑῚ ῬΙ ΒῚ ΤΡΡΊᾺΟ 

σὸν, ᾧ ἐν ἐχείνῳ" ψυχῆ Ὁ ἐκ ἐν ἐκεένῳ, αλ' ἐκᾶν Θ' ἐν αὐπῇῆ, ἐδ γὰρ «ὦ. 
πϑ' σὲ σῶμα ἢ φυχῇ, ἐλὰ ΜΔυχὴ μὲν ἐν νῷ, σῶμα ἢ ἐν ψυχῇ γᾶ 5 
ἐν ἄκλῳ. ἐκᾶνο ἢ ὅκ ἐν ἀἄλρ" ἐκ ἐν ὁσφᾶν ἄρα" ταν) δν ὅδαμξ'ι. πὸ ἕν 
«ὦ ὅλα, ἐν ἀντῷ. ὅτε ἀρὰ ἐφέστηκε Δ ἄλλων, ἔπε εἰὐκὸ ἐν αὐποῖς προ, 
δέ ἐςιν ἐδὲν ἔχον ἀυαὺ, οδ᾽ ἐντὶ ἔχη πὰ πανπε' διὸ ᾧ πχαύτῃ ὠγαθὸν 
ΟἿ παάγτων. ὅτι καὶ ἐςι. ᾧ κνήρωπιαι πὼ πάνσα εἰς ὐπὸ ὄχλο ἄλλως, διδ ἃ 

ἐγαϑθώτερα ἕτερα ἑτέρων, ὅκα ἃ μδλλὸν ὄγσει ) ἔσεβα ἐϑέρων . ἐλὰ σὺ μή Γ μοι δῸ 

ἑτέρῳ». αὐτὸ ὅρα « εἰ ὃ μὴ Ὅτατὸ ὧν ἴδοις, ἐκ αυσό. εἰλ᾿ ἐννόει αἱ ἂν Ἐϊῆ 
ἀϑτο ὃ ἐστι λαβᾶν ἐφ᾽ ἑαυτὸ ὃν καϑαρὸν . ἐδενὶ μιγνύμενον. μεσεχόντῶν 
ἀπόάνσων ἀυαῦ, ὦ μηδενὸς ΕΚ εἰυπό. ἄκλο μὲν γὰρ ἐδὲν χσοιῦδτον. δὴ 
δέ π΄ σοιῦτον εἶναι. αἷς αὖ ὄν σίὼ δύναμιν ἐυαὰ ἕλοι πᾶσαν ὁμξ . εἰ ἡ ἐμᾷ 
πᾶσων, αἱ ὧν ΄ς αὐυπῇ Φδιφέροι,, ἘΠ; μέρος ἄρα. ἐλαὰ «ροσβαλᾶς με ἐϑρόως" 

ὅλον Ὁ, .κ ἀπαγγελᾶς. εἰ Ἦ μιὴ, νἘ γοῶνγ ἔσῃ" κἂν τύχῃς θ9κᾶνο ἢ ἐχκφεῦς- 
ται" μαλονὴ σὺ αὐπά. αν ὅταν μωὺ ἧρξέ, ὅλον βλέπε ὅχαν ἢ γος.) ὃ, “ἢ 

αὐ μὐημονεύσῃ. εἰυπῶ, νόει ὅαι ἀγαθόν" ζωῆς γὰρ ἔμφρογος ᾧ γοερᾶς,, ἀἰαθν" 

δύναμις ὃν, αφ᾽ ὅ ξωὴ, ἃ νὅς, ὅσι ἐσίατ" ᾧ αῷ ὄντος, ὅᾳ ἕν. ᾧ ἐπλδϑ᾽ς 

ᾧ α«ρῶτον » ὅπ ἀρχή" οἱπ᾿ ουπαῦ γὼρ παρα" ἀπ᾿ οἱυαὸ κίνησις ᾽ ὩΡΟΠ.) δᾺ 

ὡ αὐυασ" ἐπ᾿ εὐπῷ στάσι;, ὅᾳ ἀυτὸ μὴ ἐδᾶπο" καὶ γὰρ κινᾶπται,, ἐδ᾽᾿ Ἔστι 

χορ " ἐδὲ γὰρ εἶχον, ὅτε εἰ] ᾧ στήσετω, ὅπε οὐ ᾧ κινηδϑήσεται . πέρι δϊ 
γὰρ, ἢ «ρό: α΄, ἢ ἔν τινι ἰὐλ' ἐδὲ πσεπειασμέγον εἶναι. ὑπὸ σίνος γεῖρ; ἐλ 

δό᾽ ἀπεῖρὴν ὡς μέγεθος. πὸ γὰρ ἔδει Ὡροελ εν οἰυα; δ ννα αἰ "γένητον οὐδῷ 

ἐϑῪονὸς δευμένῳ. τὸ δ᾽ ἀἄπερον κἱ δύνωώμις ἔχοι. ὁ γὰῤβ ἄλλως ποτὲς, ἐδ ἐπὶν 
λψ 4) πὰ ᾧ πὸ μὴ ἐπίλήπονσι δι αυπό' ἃ απὸ ἄπειρον αὐτὸ, τῷ μὴ ἥλεον 

ἑνὸς ἄνα, μηδὲ ἔχεν α«ρ): δ᾽ ὅφιε τ Δ ἑαυπαῷ " σοὸ 76 εὐ ἄνσλ αὶ μεῖρει» 

σαι, ὅδ᾽ εἰς αριϑμὴδὍν ἵκει. ὅσ᾽ ἕν «Ὡρὸς ἄἀλο, ὅσε «ρὸὶ οἰυτὸ ΡΣ ΡΟ α ον ΤΠ ΕΝ 
ἐπεὶ ὅτως ἂν ἐΐμῃ ᾧ δύο" ἐδὲ σῆμα τοίνυν, ὅπ μηδὲ μέρη" ἐδὲ μορφὴ, δα 

μηδὲ ποσῦν, μυδὲ ἐπιφάνεια. μὴ ποίγω ζήτει ϑνηποῖς ὄμμασι αὖὅτο. μηδ" 
ὅᾳ ὅτως ἐσαὶν δεν, ὠσύν τις οαξιώσειε, πόναιε αἷσϑηςεὶ (2) ὑπολαμβάνων, 

αὐ μάλιςα πάντων (3) ἀναιρᾶ. ἃ γαρ ὑγᾶταῤλ τις ἔνα μάλιςα γ σαῦπῃε μᾶ:- 
᾿Ὶ 

ἥπστὴν ἐφὶ " σα Ὁ ἀρῶτον . αρχὶ «ὁ εγὼ, δὲ "ὔ- ὅτων λιςα ἐκ ἔσςι . 4 ὃ μέγα 
Θιώχερον ἄν “ἧς ἐσίας" ὥστε οἰντιςρεπσέον τίω δόξαν, εἰ Ὁ μὴγ καπιιλελε ἢ 

ἔρημος δεξ, χρὴ ἢ βλέπων ᾧ ἕκατα δὲ αἰσδάνεσδαι . οφϑαλμοῖς με ἅλα » 

ασὶ ὃ ἀἄλα᾽ ᾧ «αὸ ἄλα ὡσαύτως ἐκίστρ συςοιχία,, αρὸὺς σὸ ὀμιεῖον σύςοιχον, 

ᾧ τὸ γῷ πισσεύειν. γοεὶν «οἰ ὀϊκᾶα συςοῖχα, ἥποι πὶ νοηπὸὶ, ἃ μὴ σπὸ γοεν ) 

ὁρᾷν νομίζαν 7) ἢ ἐκόον " ὥανερ ἂν εἰ σοῖς ὡσὶν ἐπισίτέτοι βλέπε" χρὶ σὸς 

φωγοὶς ἐκ εἶναι, ὅτι μὴ ὁρῶνται. ηρκὶὶ Ὁ ἐννοεῖν, ὡς ἐισὶν ἐπιλεληδμένοι, ὃ 

ζ ὠξαρχῆς ἐἰς να ποϑᾶσι ᾧ ἐφίενσω εαἰναδ. παάνα γὰρ ὀβίγετω ἐκείνει ,, ἢ 

ἐφίεται εαἰυπὰ φύσεως ἀνάγκῃ " ὥκσσερ ἀπομεμαντώμένα ὡς ἄνῴ ευαῷ ὃ δύνας 

σω εἰδέναι, ὃ ᾧβ σίω δύγαμιν φροσέρυν ἔχα" πᾶσων γὸρ ἔχε" αὸ γὰρ μετ' 

ἀντ. καὶ πάσαν" αλ᾽ ὅσίω μετ᾿ αὐπὸ ἃ ἐπ᾿ «υτὸ " ὥσαε ἐκεῖνο, ᾧ σαυΐφς 

κύριος, καὶ δευδεὶς δ ἐξ ευπῷ γενομένῳων, ἐλὰ πὲν ᾧ ὅλον ἐφεὶς αὃ γενό 
μενον» 

--- 

(1) (οάἄ. 242. πεπέρανται. 
(2) (οἷ: 245. μοί πο: τα οὐισιϑητὰ χάάϊε ὥνομ. 
(3) ἰπιὸὺ σοντωυ ὅς οἰγομρεῖ 'πν σὰν 2412, Τπροτίοτίρτυσι εἴ ἕν. 
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μένον 9» ὅτι μὴ ἐδεῖσο μηδοὴ αὐπξ" ἐλ ἔστι σὲ ἐυαὲ., οἷον ᾧ πρὶν απο 
γεννῆσαι " ἐπεὶ ἐδ᾽᾿ ἂν ἐμέλησεν ἐὐυπῷ μὴ) γενομένε᾽ γωῶ ὃ ἐκ ἔστι γενξοϑ σι 

ἐδέν " οὐδεὺ γάρ ἐςιν ὃ μὴ γέγονεν γ γιφομέγων δ πάγπτων" ἀυαὶ ἢ οὐκ 
Ὺ ποὶ πείνπὸγ ὑπερβεβηκὸς ὃ «πὸ πονποε 5) οἷόν σε (1) ᾧ ποιεῖν αὐπὶ, ᾧ ἐφ᾽ 
ἑαυπῶν ἐάσαι εἶγωι ἰὐσὸ ὑπὲρ ἐἰυτὸὶ εἶνια,. ἐν δ᾽ ἄρα τις ὅσιοῦν ἐυσπῶ προς ΐ- 

δήσιν. 7) ἢ οὐσίαν ,,“ἢ ζωὴν, ἢ καλὸν, πἢ προσθήκῃ ἀφαιρεῖσωι εἰυπαβ σὠγαϑὸν 
εἶναι. πεένπα ἄρα “ἀφεχῶν,, ᾧ οὐδε σερὶ οἱυπῆ ἐϊπὼν), οὐδιώ σι ψώσάμενο!, 
ἐΐέασε αὖ ἔτιν, οὐδε κασαμαρτυρήσας Δ ου παρόγσων (2) " οἷον δι μ 

ἐπισαμῃ σὸς ἐπαίνους ποιησόμενοι, ἐλαταῦσι σίω οἷ ἘααΕ ΣΕΥ͂ΩΣ δόξων, προ- 

ςἰϑένπες ἀὐτοῖς ἃ πῆς ἀξίας ἀυποῖς ἐξιν ἐλάσσω. ᾧ οὖν ᾧ ἡμεῖς, μηδ ζυν] 
σσέρων ἢ δ ἐλαπσαύνων προςιδῶμεν" αλλ οἷς ὑπὲρ σαῦπα ὃν ἐκεῖνο . αἀἰτιόν 

ἐπι πάντων 9 ολα μὴ ευσὸ σαῦσα. ὦ γοὸρ ἄν φύσις ἐγαδξ, θυ πόναιπ εἶγαι" 

οὐδ᾽ ἄν ἕν τι δ πάγσωγ" τη 75 ἄν ὑπὸ εὖ ᾧ αἰυσὸν χοῖς ἅπασιν » ὑπὸ 
Ἢ πέπον ὃν χοῖς πᾶσι, πρὸς αὖ πὦ ἐδίῳ μόνον, ἢ φδφορᾷ ζ ΚΛ ΕΑΡΊΝ 
ἔσπαι ποίΐίγαυ δύο Ἐφοονυῦα "ὧν αἰ μοδ'᾿ οὐκ ἀγαϑὸν σὴ κοιγὲν . απὸ ἢ δγᾶ- 
διόρ' μικαὸν ἄρα ἔσπαι ἐξ ἐνμιϑβν Σ᾽ ἐκ ἀγαθόν. ἐκ ἄρα κἀϑδαρῶς ἀγαθὸν, 
ἰδὲ πρώτως, εἰλ᾽ ἐκεῖνο αὐ (3) πρωτωΐς, οὗ μεσέχον παρὰ αὸ κοινὸν γεγέ- 
γηχοας ἐγαδόν" οὗ Ὁ μεσέλαβεν., οὐδὲν ῥα πάνσων, οὐδὲν ἄρα δ πάντων» 

σὸ ἐγαϑθοόν. πὸ ἄρα “πρώτως ἢ πίγαδδν ὑπὲρ πάγπο σὺ ὄγαηπει ἀναπέφανται 
ἡμῖν »ἕ Μαρίας οἰγαδον, ᾧ οὐδὲν ἐχὸν ἐν Ἔσο αἰλο εἰζία τς ποίγτων, καὶ 
ὑπὲρ πάγπε, ἃ οαἰἶτιον ΟἿ πόνων" ον γὰρ δὴ ἐκ κακοῦ αὐ καλὸν, οὐδὲ ἐκ 
μὴ ὄνχος αἃὰ ὄνσα" οὐδ᾽ ἄν ἐξ ἀδῷφθρων" κρεῖσσον γὰρ πὸ ποιοῦν πῇ σὰἁιε- 
μένε '" πελειίόχερον γαρ.- 

ῬοΙδ Πὰς ῬΊοτΩ1 ὈΙεγιδίίοπες πώς ἐεαιυπίαν ἴῃ (οάϊοθ 244. 
: Τὸ εὐπδ. 

Νοῦς ὁρᾷ ἐγούσα: ἰδέαι... ἐν «ὦ ὅ ἐςι ζῶδν " εἶσα διενοήϑη ὁ δυημισργος " 
ἃ δ γοῦς ὁρᾷ, ἐγ πῷ ὅ ἐςι ζῶον, ᾧ «ὅδε σὺ πᾶν ἔχειν" οὐκοῦν φησιν, ἤδη 
εἶναι «πὸ ἐΐδη πρὸ απ γοὺ" ὄνσιε Ἢ οἰυφὸν, γοεῖν πὸ νοῦν. πρῶσον οὖν ἐκεῖνο 
σὺ ζῶον ἀνηησίον, ΟΣ ἜΣ μὴ γοῦς.» ἐλ ἕσερον γοῦ. αὐ γὰρ ϑεωρούμενον» γοῦς" 
αῷ χοίΐίνω ζῶον εἰυπὸ, αὶ γῆς, ἐλο νοηπὲν ὐπὸ φίσομεν" ᾧ σὺν γοὺν ἔξῳ φύ- 
σομεν ἐυσῦ ἃ ὁρᾷ ἔχειν 5 εἴδωλα ἄρσ, καὶ βκ'ὶ «ὠληδὴ ἔχε. ὃ γὲρ καϑορῆτη 

" φησὶν ἐν ἑσέρῳ σινσως" αλλ ἐν εἰυτῷ σῷ Εν οἰυσῷ σὸ γοησον ἔχον ἢ «ὁ 

μὲν χοηον οὐδὲν κωλύει χῷ γϑὺῦν εἶναι ἐν σπάσει καὶ ἐνόαησι καὶ ἡσυχίᾳ Ἂ 
τίω ἢ γοῦ φύσιν πὸ ὁρῶντος ἐκεῖνον σὸν γοῦν σὺν ἐν ευτῷ, βλέργαοί» σιγα 
ἐπ᾽ ἐκείγε, ἤ ὁρᾷ ἐχεῖνον. ὁρῶνπει Ὦ ἐκεῖνον. οἷον ἐκεῖνον 9 εἶναι γϑὺν ἐχεί- 

»δ 5, ὅσχι νοεῖ ἐκεῖγον" γψοῦνπν Ὁ ἐκεῖνον. ζ εἰυπὸν γοῦν. Χ) νοητὸν ἄλλως εἴ γος 

“πὰ μεμεμῆσϑαι . φῶπχο ὃν ἐςὶ φσὸ δινοιϑὲν » ἃ ἐκεῖ ὁρᾷ ἐν πῶδε αρ κόσμῳ 
ποιῆσαι. «πὸ -γὼρ ἐϊσϑηπὶ ἐΐδη, ἢ ἐκ πῆς ὕλης παράγουσαι » ΉΣ ἑαυσῶν » Ξ 
ἢ ἐκ δ νουτῶν" εἰλ᾽ ἐκ σῆς ὅλης λέγων ὄἄχοπον, πῶς γορ δυναπὸν σὸὼ κρεί πη 
πογα ἀπὸ Δ χειρόνων παράώγεσδω,, ἐφ᾽ ὧν καἀκᾶνα ἐϊς πἐμφανὲς φροάγον- 

Του. 1]. δ) σα" 

(1) Ὁοά, 244. οἵ ἐν τὲ ἦν ὦ ποιῆσαι. 
2) Ἡϊ;:ς δὰ ουϑδζη (οἀϊΐεις 245. σἤμϑιγε. 

3) (ορά, 24:, εἰλλ᾽ ἐκεῖγο ἄν ἐΐη πρώτυς, 
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σαι" ἀλλ᾽ ἐδ᾽ ὑφ᾽ ἑχυτῶν παράχεσϑαι. δυναφόν.. ὅα ἐδὲν Δ ὄντων ἑσυκὰ πι.- 

βράχε. χρίζα ὃ ἃ πὸ ἐΐδὴ σῆς ὕκχυες φὡρὲς σὺ ὑποσσῆνω. «πὶ γᾶν ἐν, ὥλῳ αὖ : 

εἶναι ἔχοντα γ ἑαυαις παράγειν ὁ δύνωποι. ἄλως σε, ὅτι ᾧὶ σὺ παραγόμενον 

οι παροίγεταιγ) ὅδκ ἔσα᾽ πῶς ἕν σὸ ἔκ ὃν... ἀλεια “ παρέγοι 7 .αλὸὲ δ 

ὄντων παντων «ποὶς ἰδέας δᾶ εἶνωι παροὶ αῷ δυμιαργῷ, ὥασερ ἐν σῇ σῷ πέκτϑ- 

γος «ψυχὴ οἱ τῆς κλίνης φὩροτύπωσις, κρκάδεν παράγοεσθω, φὰ εἐἶδὴ «αὶ αἰἴσθη- 

τοί. διοιρᾶνται ἢ «ἰ ὄνπα εἰς. σὲ γοησὰὶ ᾧῷ, οἰισδηφοί. ὑποδισιρᾶνπαι ἢ σὰ μὲν 
γϑηποὲ ἐἰς σε. σοὶ ὁμωνύμως κοαλύμενα γοησὰγ ᾧ εις πρὶ ὀχῴγοησοί. δανοηποὸὶ ἢ λέ. 

σονσαι, αὶ πἢ Φανοίᾳ λυπαὸ, οἷον σὸὶ μαϑήμαςε, ἃ ιπὶ ἐΐδῃ ) ἅπερ ἐισὶ Διὰ 

φῆδε παραδείγμασι" σὺ Ὁ αἰσϑησὸὶ πάλιν δχκιρόνσαι ἐΐς ΄σθ σὰ ἑικασαιὲ ,. οἷ ἐ 
ἐισι πὸ ἐν χρτόπασροις , ἃ «ὁ κυρίως αἰσῶσαϊ,. 

Ηδέϊεηυς ἄυς Π|Φς ῬΙΙΟΤΙΝΙ Ὀιπεγιατίοσθς, σῆς Ῥεϊηυπὶ 6 ἀπ0- 
θυ5. (ὐοαϊοῖθυς Μίατγοϊαη!α δαΐτα.. ϑυρετγείε, οτ ὅς 46 υϊδυίααπι 4115 1ο- 
ΠΟΔΠΊΙΓ. , οὐπὶ ΠΟ .Δ|10 πιοάο Θχοε!!]θητὶ ἥϊηῖς. 115, πες. ἢοπ ἃς Πυπιᾶ- 
ὩΣΠπ]ς ν 1Γ15,. 401] Ὠοτυπιος (Οοαΐουμη. σορίαπὶ ΠΟΡῚ5. ἔξοθγθ, σγαζοβ τεΐεγο. 
ΤῈ ΡΟΠΊΠΊ59 4υαπὶ {1 ΤΠΤῚ ΦΠΘΠΊΟΓΕ5. ῬΘΉΘΠΟΙ, πος Π|ΌΓο5 Μδπυίοτιρτοβ. 
11 Πγεπιὰς,, ὅς ρα] ]ο ΠοῖΊογος σεήαδιπηυϑ.. 

7απηιδυάαπι δητεαυαπι Ν᾽ ἐηοῖϊας δαϊγειηυς., Ρ. 9. ποϊγαγυπὶ Ἀπιιηδά- 
νετί. δὰ Τιοησὶ Ῥαίζογα!α., οδίεγνανεγαμηις. ᾿πῇοεταπι 1Π|4τπὖ᾿ ἀ6 Ὦγτοῇ!- 
Ιᾳ ὃ (ΠαγΙο 5 Απιοτίδυς.. ΝΊςεία Ἐυροπίδη! ἔαρι δ. 7). ου͵]ὰ5 Ἰᾶτρα 
ἐρδοῖπηπα 1 11{ἀ6Π Ἀπἰδιδανερπορὶ ας ΒΓ Ρύοτυ πὰς, ἱπητηογῖζο 1η 
(οήϊοε 412. Π᾿νῚ Μάατοὶ ΒΙΒΙΠοτῆξοα 5 Ὁ. 199. (ταίρι Μαπυίοειρτο- 
τὰσι Οτγασογιπι., ταῖθὰ! ὙΠπεοάογο Ῥιοάξοιπο: ὃς ὙΠΈΘΡ δυ]υίος Δυξτογὶ5 
οἱ νἐχ δ'οῖτε τϑροηρπάυπι ΟΥΑΙ 4 (]. Απτιοηΐο Ζαπεοιτὸ, νἶγο ἰητεῦ Ρᾶυςο5 
ΠομΘΙΕΙ πιο. τηοάο[τΠηηο., ἀοέιπηο, ὅς μυπιδηϊπῆπιο, ᾳυοά ἱπργιπλῖς 
ΘΧρογῖαβ (μα, ἧς [οἸΡΕΥ σγᾶζας αὐπό(ελμη. 

515. Ποῦ (ἑπῖοὶ Ἰαρίας οἱἙ Ἰάθπὶ ἐγυαἐ τ ΠΊπιας Ἤοπιο, [δά Ποπιο τΑΠΊΘΩ, 
αυΐαᾳὰδ. ἢ εἴίδα πυῆς νἱνοῦεῖ. ἃζὉ εγαΐ σνεγιτατ]5 . ΠΡ ὅὉ ὅς υ{ΠΠ1{4- 
τὶς Ρυθ 1] ας ἘΠ πππηον Ἰοτς. σοπίριςογες ραυσας 6 πο δοςσυγαι!πηπιο 
(Ἄταορο Εἰ] πιδοι ας, αυὰς ἃὺξ Βοηρίοναπηϊ . Τὰ ἴῃ Βοος. ορετε ἴος- 
ΟἿἱ, (μάϊτ ἱπουγῖα., ἃὰς Πυπιᾶπᾶ 1Π ΙΟΏΡΟ ἱπτγίοατοαὰθ Ὀρεγε ραγαπὶ οᾶ- 
ψἱς πδτυγᾶ. 

ἘΦ|ΠῸ ἀεσερῖυς τἰταϊο., 1ῃ Ὁοὐϊος ὅογ. εἸυίάθι ΟρυΪ πε Πα Ὀινὶ 
Μαγοὶ ΒΙδΙΙοιπεσα. Ρ. 314. (ἀταίοσὶ, ἔεγναγι ογθάϊαἶς Αραῖῆϊᾳ ϑοῇο α- 
ἤτοι ΤῬΑρΡηίαςα ρεγάϊτα, οὐπὶ εα ἢτ Π| τοῖος ἐχουίᾳ ἐξ (ἸΠτορΠποητὶς 
ὃς Τιευοῖρρες. Αἰποτιδυ5. ΑΟἢ 115 ΤΑ11 ἔδδυΐα: αὐοά οχ ῥυπης ρας 
νεγθὶς 4 (ΟἹ. Ζαπεῖτο 1014, 41|4τ|5, δητεαυδλπι Δ Θηδτ] 45 τεῖ! οἸἴετη, ἀδρτε- 
Πεπάεγαπι ὅς ἱπαϊοαν γα η Ρ.1. ΤΠΘΑΓῸαΠῚ Α Ὠἰπιαάνετῇοη, δἡ ΤιΟΠΡΟΠΊ. 

πιο. υοά ροίϊεα ᾿ηὐρεέξῖο (οάϊςε νἱάϊ, ὅζ δπηόγαῦε οὐλς (]. Ζ8- 
χοῖτὶ , ἴῃ πος Ἰρίο (ὐοάϊοθ Ρ.. 244. ὅς (ε44. υἱαυς 84 ἥπεπι , τερεγί τῦ 
Ἐπ γαῖ} ἀ(ε [{πιεπίω ὡς Τπεπος δπογί 5 ἔδδαϊα.. οὐὐὰς ᾿διάεπι [ηϊ- 
τίαπι ἀφείς, αυϊδυΐάδιι ἔ0}}15 ἀνυϊῆς., ου]υΐψας. Α ροργαρῆμπι πα ἢᾶς ἰο- 
ουΡΙΕε νη. ΒΙΒΙοσμεοα ἀεἤάεγασὶ μας υἵαιε ογοεθατυτ. 

δὶς ἴῃ. (οαΐςε σασοχο: 9 δ] 1 (δίδίορο Ρ. 256. “ ἬΘΡΣΝ δ 
σιτὶ 
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ΘΙ τς, ἩΥΡΟςΓατΙοηἷς Γι εχίοοπὶ ἴα. ἀα ΠΠτεγὰπὶ Δ : ργῴξαηϊ ἔοϊ 
1το4. αἰἱερογί ὃς ῬΡῃγυποϊοσῖα ἀξ ΠοπΊηδὰς Πδογὰπ): ᾿πἰξ απ. ἐρανὸς 
περιέχει χύχχῳ πἰὰ γίῶ, .. ἴῃ’ ἢος.. ἱπηυδληγ, 9, (Τοάϊοε. ἀπο ἰην ΠῚ ορα- 
ἔοαϊα, αὐ Ω]. Ζαηξίεὶ αΠΠΠρθητίδηι εβπιρεταῆς . 56 1Π|1|ςεῦ ἢΠΠπ ΑἸ ΠΘσοτῖα; 
ὃς ρῃγΠποίορι , αυδαιαἀπηοάυμη: αθ' 60 νοζϑηζαῦ..,. Π1Π1] ΑΓ 4 ἔαπτ φυσπὶ 
(ὐογηαζι., οοἰοὈεΥτΙ 1 1{Π1|8 ὅτοῖςϊ , Ορὰς ἐθ6 ζυγὰ εογυη,. φυοά᾿ ᾿πῆ -- 
ὨἾτὶ 5. 1π’ ἰοοἱ5 ἃ. Ποῦ] ς᾽ δηγεπἀδίαπι,, οὐτπ᾿ ποίϊτα ΤΠεοϊορία Ρηγῆςα 510]-- 
σΟΓΌΠΠῚ δα δηλυς.. 4υοήαιε Ἰητερταπι ἴῃ ἤος (Ἰοάϊοςε Πὰς απο. ἀε!ταϊς, 
υῖ ὃς ῥγοχίπιε. δίξᾳυεης ῬΑ ΡΠΔ) περὶ ἀπιστῶν ἱτοριῶν Ἰἴδεῖ, 4. 
4ιο ΟἹ... Ζαπεῖτο: ἔτασάν ας, πα τίζωΐο,, δυῖ ἐδρατατιοπο.. ἴῃ. πος δο- 
ἄδηι (ὡοάϊςε᾽ (Ἰοτμυταίη οχοῖρὶτ 8 [0]. 124. νοῦ, υἴδ. ἡ [0]. 13:1. 
τοίῖ. Ημης δυΐετχ ῬΑ ΡΠ ατὶ (Δοάϊςείη.. ἴΏ 40 ποη᾿ ἰηΐμητ ηἰῇ 46. ρτὶ- 
τα οἀρὶϊαι, συ Θἀἰτῖ5..,. ἃ ἀαῦὰ5. πλυΐσαπι ἀἰοτεραῖ., ςοηΐετγε. ορετα 
Ῥτοταμ ἰοτεῖ.: : 

δ σ᾽ ἴη΄ ἙΟάΐϊος 489. ἴπτεγ Ν ἀτίογυπη σ΄. 0} 1α ἱπεήϊτα α ὈΙοηγΠὶ ΤΉτα- 
εἰς Αττζει (γα πγατῖςαπη.. Ἰατθητία ἀεῖοχὶ ἄαο ορυίξυϊα, αὐα᾽ ΟἹ, Ζαπδιτὶ 
σουϊοσ᾽ εἰυίεγαητ,, (ΟἸΠσεῖ [0]. 1. νεγίς: Τρύφων θ΄. περὲ παϑῶν,, ὅς [ο]. τ. 
ψογί,. Κορίνθε περὶ διάλέχτωνγ. . 

Ιἀεπὶ ΟἹ. Ζαηειῖ ρ.. 282. (Οδταίορὶ (οὐ. Ὁτάςον, ἴῃ Οοά. 524.. 
ψεϊας Ἰηξάϊταπη ἀείσηας Ῥγοάγοιηι!., ἢ Προδρόμε,, ἀγάπηα ,. ἴῃ 400 τηὰ- 
τὶ τὶ ΡΌρπα, ἀείςγιδίζαγ,... Ῥτϊ πα, ργοϊορὶ νογίωπι, αὐ οὐληϊατη ΔΙ οτΌπι 
ορέγαυπι 1ηεάϊτογυπι, ἀἀάιςοϊτ,, δὲ ροίς Βαδγϊςϊυπλ ΒΡ] οῖῆες. Οτας. Τ.. 
ΝΙ. ρ. 82ο.. πιοηεῖ Τξοῦδτὶ Ῥισοπορτοάγομαὶ .. ἔεα. Ῥτγοάτγομαϊ:, ορὰς 
ἀθ πιύτε ἐχ (οήϊος. Ἑξδρὶό᾽ Ἰαυά χε. α Οδηρίο .. Αἥτ νέο ἢος ϑρὺς ἐδ 
ἹΉΜτε., δὲ πος Ῥγοόύγοιμητϊ.᾽ "ἀγδπλα . Ἴ ἃ00’ τηυγίατα: ραρηα ἀείετιδίτων.,. 
ΠΙΠῚῚ αἰ (τ αυασίῆ σαἠεονηγοιηαορία,, ἄν μυρπα ταυγίυπι ὃς ἔα ἰς... 
αὐὰ ἃ τγαῦθ ἀδηΐαθε ορρτγεῖα., πιυτὶδι5 τ ]  παυϊτ ν]έλοτίδπι., .4 Βαϊγα- 
σῤῥονηγοριαο κε Ἰταϊτατ᾽ οαθήν ατγῶςῖθ νεγῆθας ΤΑπιθὶοὶς. οοπιροῇ τα᾽, ἃς συπη. 
Ῥγωβτίοηθ σταοα ΑὙΠ ΟΡΟΙ 1" Α ροίτ 111... ΗἸεγοάϊλοοηὶ,, Μ|ΊοΠβΕ|1ς Αρο-- 
(1011 6111 δ. ἔγαττῖ5. Αὐτίθη!., Μολειηθαῆα ( ἴῃ αἰτίοπε τῆς Μεπεῖα }: 
ἘρΠςορ!,. Τιδ᾽εέϊα! Βαεγπο ομνεγονηποδί,δ δὲ ΤΌ] ς. ΚΕΓΟρΡ οἶς Γιυτεῖ, τ549. 
ἴπ' 12. ὅς Β4ῇ!. 1574. ἰπ' 12. ς᾽ ας νὶήε' Ἐδλοεὶς. ΒΙΡΙ οτος. τας, 
Ἐπινν ΟΣ ἌΓ ΓΟ ΧΘῬΡΖΖ3. δὲ Ἐν, Σριςο  Ζολλτοῦ, χρ Τν Τὺ ρυθλδδιδὶ 
αὐ τ οαπλ οὐτη Γιαἴίηα. Ν ἐγποηε δ᾽ ΑἸδαμο' Το τίπο’ νιυ!ραταπν ΔἸΠ᾿ 
Βαίϊεα τ54τὸ 1πΠ΄ οἔΐανο, δα) πέλα ἰτίἀεην Βαεραοδονιγοηναοδία, ὃς ἘΠΥΠ) 
(ὐδίσπτιηι 1 δτὶ5. τγῖθυς ἐς δε] 9 τἀπάταη ὅς τπλυτίαπυ, (εδετὶς Ταδα ἃ... 
4Παυε .- Ηᾳς: υἱααε' νετιῖς ΤΗϊὰς δυξοτ,., ΤἬξοδοτας Ῥγοάγομπηας., Ἰρηο- 
Ταϊας. [ας «ἃ Ἑαδτιοῖο', ἃς α' ΓιΆΡθο,,: αἱ ΒΙδοτῆες,. Νον. Μαπυίοτὶ- 
ΒιοτΟΠΊ Ρ. 132. εαΠὶ Πυὶς ΑΡο[ίοι!!ο, ττῖδυϊτ. ὅς Ὁ: ααϊάδηη:. οὐπι, 
οδίεγναητε, ἐοάξδητ' 1614... Εδυτγὶεῖο, ᾿ρίθ. Α ροϊζο! ας ἴπ᾿ Ρταίβιίοης, ἐς δὰ-᾿ 
ἕϊογε. γ, τἀπαυυπῈ 4|10΄.. ἡ6Πι' ΠΟῊ᾿ Ποπλϊηαῖ.. ἱοαμδίωτ τ’ ΟἿ" μεα ἐγε, ἐς ἐὼν 
ἃέ τις ἢ Τισιητίω εἰπσομιμᾶσϑδω βεχόμεγος 'κ α΄. Ἀ. 

ΟἹ. Ζαηποεῦὶ Ρ. τα φο (αϊα!ορὶ : “ ΓΟ οάεχ 234. .«. Ορυς 4ε Ατἰτῃπηετῖςα; 
αὦ τεβ. ἀϊν]ηλ5: ΔρρΙΪςαῖα, πὶ ϑεολογόμενα τῆς ἀριδμυσικῆς., [π|{{8Π|2. μον ἰς 
ἐριν ὠρχὴ ἀριδμῶν .. Ατ νεζὸ στ: ρτειουπι Ῥυτηδροτίςας ῬὨΪ Οὐ ΟΡ 

Ε1 ἢ: 2, τλο-" 



δ ΤᾺ ΤΑΔῚ τὶ ΒΓ ἸΑΡΙΑΣ 
ταοηυπηθηξαιηῃ 2. 4004. υὐτἱπαπὰ τεουάατυῦ , οὐμπίυθ., ας ἐπεὶ... ΣΙ ἴα 
ΡῬΓῸ ἴμωο πηογὸ ῥτγοίεσε. Ο]. Ζαηήξία, {ε8] τος. Ράγι,. ορυά. (ΟΠ ΠΕε- 
πηι Δ εοδείυμη 1943. 4. εἀϊτυπη- ἔα] ξ.).,ἕ ὃς. πλυϊτα. ΠΠΠ1|Φ ἰοςα. {εἰ οἶτες 
ΔΠ| γαῖα αηῦ ἃ Μευτῇο μι. ΠΠΌγο. ἀἐθ ᾿δηλγιο ργεβαροτγίοσ,, ἀρ (το- 
ῇον. ΤΒείρυτ, Αηταυϊτ. τες. Τ᾽, ΙΧ. 6. αυο νὶής Ἐδρεῖς. ΒΙΒΙΙοτἢ. 
πε τ 4 ρερ Γι ἀ οῦ Ρεῖτο, 

Ρ, 1τ97. (ἰδιαΐορ. ζοάθχ 4οό- ““-ΟεοΥρὶ! ΘΟ ΕΠΙΗΈΕ... ἢνθ: ΡΙΕΕΠΟΒΙδ5 .. 
Ἐχοεγρία. εχ Ὠιοάοτγο -ϑίουίο, ῬΙυςξαγοῆο; ΑΡρρίαπο ,.: ϑίγαθοῃς . ἜΠεος- 
Ρίγαϊο,. Ατιζοιείε, ὃς Ὀιοηνήο Ηαἰοατπαξο, “ΓΙτα 5 ἤς Βᾶθεε: Γέωροι 
χίΣ “ὦ ἐκχεμιςδ Πληήϑων Θ΄. Ἐκ. 472.: Διοῦ ρα -ᾧ, Πχεσάρχο ν περὶ “ἴδ᾽ ΟἹ ἃ. 

ἐν Μαντινείᾳ μοί χίω ἐν κεφαλαίοις διάκη {ες [ὨΔΓΙΌΠΑ ο: τ σἰώ. ἐν. Μανα- 
γείκ.- μέ χίω, ἐν ἢ Ἐπαμιγώνδας οἱ ΘηβολθΘ' Βοιωστερχῶν πε (. σίω μοίχίω ἐκεί-- 
γίω. ἐς ρατηγηκως, ἐσεχέυσησεν,. ὁ: μὲν Ἕληνες, κεκακωμένοι πῷ μήκει Δ πος 

λέμων, ἐιρήνγίω πρὸς ἀλλήλες συνέϑεγσο. (ἰαρῖῖα αὐφέδπι τηυῆοα,, κεφαλαῤ, 

ἄττα λόγων μεσιχῶν. [αἰτταπγ: φωνῆς ἀνεσιςς ἡ ἐπὶ σὰ βαρύᾳφερον: μεσεβο- 

λή" ἐπίαασις δὲ, καὶ ἐπὶ αὐ ἐξύσερον. Ῥτϑάϊξ!α ΟἸΘΠΆΕΙ ορεγα ἱπεάϊτα (μπηξ,. 
αὐ τείξατυγ Ἐδρτίοῖιι5..Τ, Χιν ρΡ. 748. ἃς (644. υδὶ ὅς ἠὲ (οἠϊΐςε-πγεπτῖο. 
βι..., ἙδιΠπΠτὰγ ΟἹ, Ζαποῖι, ὅς ἰΙόησε ἀϊνεγία σοηξαμε!ς ορογα".- ΜΙ δηει- 
υϊήοην «Εαρτίοϊυς Το. Χ, ρ..744. ᾿ἡφράϊτα ρίούαημθ ες Ρ]εςῃοηίς., πες- 
ΤΙ ΠΟΙἑ5- ΠΙΟΠΊΘΠΓΙ αὐᾶπὶ εἃὰ αὐ Εὐϊῖα ἔπμηξ., ΠΕΙῚΡ5- Ἔχ Ρ]εγ 6. αυέξο-- 
τῖδυς. Ἐχοεγρία, ἤνθ ἰθοα ποῖδία ἀἰρπα.. αὐμα!ϊα ἔμετθ,, -ΘΧ. Δρρίαη Η]-ν 

{τογὙ115. 46: Μίδοεθαοηϊοὶς Βερίθας 9; ΕΣ - ϑιγαθοῃ6 .. ἐχ; 1 Ἀφορῇ ταί Ἢ Ἠξονῖδ: 
ἐς. ΡΙαπ τος. εχ ΗΠ όσα Δηϊμλδ! υἢ ΑΡοτε ον εχ -[διρέοτο. δίσυ!ο ὅδ: 
Αἡγτεϊογυγη. ὅς. Μεάοζαπὶ τερηο, Εχ ργῖπιο Απεὶφυϊταϊατη. Ὀιοπγῆὶ Ἤϊ4:- 
1ἰςαγηδῖϊοι",. 6χ; ϑοάεπι. ες Τεοϊαπὶς 115... 4πὸς Ξη645. Τῃ - [τα] ὰπΔ ΓΕ8Π-τ 
ἴξα!τ, ἀε ϑαγαοθεποσθιη. ΡΟΙΈ. Ηογδοί!υπι ἔθ οἱ ργορσγεῆα ῳ.. ἃς 16. ΙΝ εηεῖαν 
5... Μᾶσοὶ, Το! δ Ιομθς δχ ἀϊνογῆς. δυέξογίθας. δοαήηην 20... ΠυΠ1:. 2.0. {εξ ῦ-ν 
ΨΑΥΙ - {ὦ ἰάεηγ Ἐδδυϊοϊυς ἔργα ρΡ..741-.δζ᾽ 742.. οδίεγνας. Ἐχοεῦρτα ε- 
Πιοάοο δε ῬΙαζατοῆο, ἐκ δ᾽ μα αἰ ἐν Μαντινείᾳ μάώχίω. ἀαογατη 1ηΪ-- 

τἰατα ᾿ργοῖμῖς ΟἹ. Ζαποῖτε ἔαρτα ἰαυάαίας, μφθ. ἀδ “σε. Οσναζονμην ρον 
ρΡάσηαη αὐ ἸΜαημίπεαηι, αἰμούμς ἐόνις αϊρειία,. ἐκ ΟΠ Διοδώρο ιῷ Πλάσάρε 
χὰ, περὶ δἧῥ “ΩἹ σίω ἐν Μ͵ανφινείᾳ μοχίω, ἐν. κεφαλαίοις, διάληψ ιν... ΘὙ8-" 
ςΒ. πηρτεῖα (1Π αῦ ΑἸέο Ψοπειῖὶς οὐπὶ Χεβορποηῖε ὃς Ηετγοαίαπο, 
1503, [0]. ὃς Βαἤϊεας σα ῥταίβειοπα (ΑΠΊΘΓΑΤΙΙ ουπλ΄" 4}11}5 1541. 0]... 
ὃς ψατγίας ο]υίάεπι ΕΠ τὶ, 401. δηῖθ. Δ!Ιᾳαοῖ δπηος- διὶρίμδ -ουμι. ποτὶς. (].. 
Ἐ οἰ παγῶ στεουῆις εἰ. νογῆοπες 1,811|π85 τεςδηίδε. ̓  

Ι΄εηὶ ΟἹ. Ζαηοῖτὶ ποὸπ νἱάϊς ἴῃ Πος- εοάεπι (ΠΟὐϊςΘ. σομηϊἔπεῦὶ Πὺ-- 
δαγορικὰ χρυσῶ ἐπη ἴ0]}. 121. γεγί, ὅς: Ὀρφέως σελετὰς αρὸς Μδσαϊον" 

[0].:.1.28. τοέξ, (δὰ δῃηποῖανις ἤμπο (ἸΟάϊσϑηι πάπα Ἰρῇας “υέοτδι.9. [οϊ-’ 
ςος Εεπλτι ΡΙθτποηῖς εχαγαξυπι. Ὀξ.7). πᾳ. τεαίυς Βεῆαγίοη, Ἐρο' 
γεῖο, 41 ποῖα5. ἃ Βείδείοηθ παῖς (οα οὶ ὅς ργ 45. ὅς [υδ)εέξας ἐϊ-᾿ 
Πρεπτ πηα πο ἔεπιεὶ ἰερὶ, Π1Π1} ἰδ η΄ 115. ἀεργεμεηάεγα ροταῦ.. 

ἴῃ βεοάειι. (ὐϑίαίορο Ρ. 7.1.. ἰπάϊσαταγ (Ποἀ, 125. (ογίρίας. ἀΠπ0 το 57. ἴη- 
αὺὸο 5. ἘρΙρἤδΔη11 Ῥαπαγὶα .. ααογαπὶ (Ἰοάΐοθς ἴῃ [τ4}1ἃ...ϑ ἵπιοὸ ἴοτο τεγ-": 
τατάτα οτθε.,, δἀπχοάμπι ἱπίγειεητος ες, τεΐϊε ροίξ. Μοωητίυςοη. Ὠ Ἶαγ.. 
ἴροῖ, Ρ. 42... τποῃοϑὲ (], Ζαποτο.. ϑεή. ἰβέμη οδίογνατε ἀερυ ὲς πυης. 

ὥο- 



ΌᾺ ἘΓΑΙ ἘΠῚ Ἐ Βα ΖΑ 5: 

(οὐϊςεπι, εχ αὰὸ ᾿ηβηῖτα εἄαιθ πιαχῖπηὶ πποπιεητὶ, ἰεξοπΠΌ Ψαγιεἴδξες 
Εγὰϊ Ροῆιπε, ποη ργοοεάογο Π1Π δή 1,. 2. 0. 2. Ῥαηαγοῦ, Ρ. όο5. Ε6) 
Ῥεζαν! ; δἋ ριοϊηάθ ἔγες Ῥαπαγίούυπι Τοπιος 'ἴπ πος ερτερίο Ο(οάϊοβ 
ἀδεῖίε -- αυοά πΉ]Σ ἱπαϊσανὶς νὶγ ΠηρΏΪΑΓΙ ῥ᾽ οζατο: ὃς οπηηίρεπα γα τὶρ9 
πε σοηίριουυς ΟἹ. [αοοδὰς (ΟἹ εεὶ .- [5 ουπὶ ἀοέξ ΗΠ τη 15. {15 ἐγαεγιθας (ΤΠὰητ 8ὺ- 
ἔεῖα αυϊηθὰε {1} Ραγαῦ Ρ εῖαίθ, ὅζ- δγιάιτιοηθ, ας τη θΈτ18, ὃς ΟΠ Πθυ5 

ἴη- 

{τ υϊηξας {ΠῚ {τάττοθ,) 4υΐ Πρ ἴῃ σάϊθυ8 ραϊεγῆΐ5. ςΟη] υπό! Πανὶ Πϑίτδοι γ, ἡταιῖτοῦ 
γείτκιῖβ ἡπμάτγεμς ἀοἐ ΠΊΠΤΩ (ωἱ ραιτυΐ» ΝΝΊ ΠΟΙ 41 (Τοΐετ!, ἸΝ το] αἱ Π}ε1).1)οξτοτι5) 451 τηῦϊτὰ 
ζαα ᾿τηάαϊετία πγοπυπλεῦτα το] 41, Ἂς εἀϊαιτ. : 

Ἰ, (σης! οπτηῖϊα εχ ἔμάθδεο, (οἰβατείο» ΒαΙυΖίο7. ὅς. Ἡ δνάσϊπο., δά ῖτἀιηεητ 5.7). ποῖῖ5.) 
δε Οίεγναιί πα 9. 1} ]ττ8.7} εηηεπάατα,, ὅς δυεῖ8, [0]. τοῦ. Χ ΧΙ. Ν ἐηειὶς 1.728. ἶ 

[Π- [τα] 18πν. 5 ςγάπὶ ει ἀἰπαηπάϊ [ε 6 1111 δαστδμι ὅς ἐπχεη ἀδτδη. ἴοΐ, ΤΌ η. ΟΝ ἐπετιῖβ 1717." 
ἘΠῚ. Μοπυπιεητα Εεςϊειϊς Νεδεια 5, Μμόγῇβ.. σὰπὶ ρεγηϊ 5. [1 πγιδιϊοπίθυς ἐς Τιτυὶθ 

ΜΊςαΥ, φύει νεέϊετεβ Ἐές!οἤδτυαπι Ν' ἐπειάτυτα Ἀκεέϊοτγεβ Οἷ᾽ηι αὐσγραθεης γ, 8ς ἀε. 5. 5 
ἑϊοτγε ρυϊοῖῶνο Εςςὶ ῆζ᾽ 5. Μογῇς ΤΊτΟ τ Ραιγόποῦ 4- πη, τ7.68; 

ΕΙ. [ϑοέϊοτ ἰοάππες [οιλίηιςυς (ΤοΙεῖῖ δεο: Ε: ΝΊς,Ν.. εὐνάϊε:ν» 
Ι. ζὥα4α4 4ε δ. 7.45 «2οο] γ. Ξυακηρεϊβα..4. ἐπ Ιῴώπιας ττόι. ( ΠΠΠίραπε., )} " 
11. Ψίτεη Γσπατῖὶ ΟΠΠετὶ Οιταϊίοηὶ Τἀποηϊςὶ Τιθέτγι δος πῆς, Μὰ ας ΘΗ εναὶ σταιὶπηὶ 

Ζεναεῖς. Θ᾽ δ αεϊηὶς Οατγηνπίθης ρυαβκα εἰ}, “πηὴρ Ερίβοία ἀεαϊεαξοτία (Θ᾽ νπιοηΐία αὦ Ζεξῖο- 
γὸς οὐ) μ,άφηι ΟἹ. [)οηηπῖοὶ (οϊεεὶ Ἰφεεπιὶς {αὖ πορηΐηε, Ε εἰλοὺς Οταεαηὶ. 8, Ἑανεη. 1770. 

11. δ χίοπανγῖο δ ον στ: Θεοσγαβοο. 44} Απποτῖεα Λιενϊἀϊοη αἰ δ, 4. 2. 2. ἔκπεχίᾳ 1γγι. ΟΡὰς 
6111 ΠῚ πλ α πὶ 7. πες δτῖὶ5. ΡΓΟ πιεῖεῖβ. ἐπττγδ- ἔτΆ] 1 ΠῈ ΠΟΙΓΌΏΥ. 

ιν. διοείχίε 1βανίςθε, 614 Οδιεία- «4τεϊριεεά!ς ἀϊ Γ. “Εἰεδῖτο ἰη δγίυϊε 4Γ’ Βασπαιαύαϊο. 4. 
Κεπεπία τγ72, ᾿ 

Ν. Μεύιονῖε ἸΠοτγίεβε ἱπέστηο αἱ σαυκ)ίενε σείατε Ἡόγφοϊαηὶ. Γερο ἀς6}} .10. 7" 4. ΚὰΨ 
πεχία᾽ τ776.᾽ 

ΨΙ. [μυε ἔστι Ἐρίοορὶ (ἰδ᾽αγίτδηΐ Ορβεῖα οπιπΐα) 48 εχίϑηϊ ), συταητθυς όθπης ἔοπιὶς 
οἷςο » ὅτ] ἐςοῦο ὠρίετις,. δεδαίξέαο! ΕἸ] 15. ἴο], ποι 8 τγτϑ, ΑΓΔ ἰταπο εὐϊττοπεέτη ΟΥ̓ 8} ἃ 8Πν Κ᾿ 
εὐ7]ὰ5 ρτασίρος ίυπι ρᾶτιοβ Ο]. ᾿ςοδὶ (ΟἹ ετῖ 7), φυϊ ἐγ άἐτι Πη 495. δάἀεςῖτ ποῖᾶ5 » (γπηδο Δπὶ 
απ δά δίάϊς ΟἹ. ΝΊςοΙυ8 Οοἴτιῦ ἀσο ΠΤ ατὰ 5 Ἰρίοταπι ἔζαι οτγ ὅς τΥΡορταρίνυ5) 4υὶ Ν᾽ διἷς4-- 
πυτη Γυεϊέετι! (οάῖςεπ Κὶ οηϊθ" “ςοπευ δες, [μοι ετ ἀΒᾶπν. νίταπη ρΙα ροίαϊς (], Γλοπήϊαιςις9 ΟἹ ετ!. 
ΨΙ. ΗΠ ρε!ᾷφιες [πίρεῖριιοπεβ ΧΙ. Ματγαιογίδοὶ ΤἘποίδυτι επιθη αἴ88., 4. Ν᾽ επειλϊβ 1780. 

1π Τοηιο ΚΊ. ἀερ! Ορμ εο! ἡ δ εἰ επεβεὶ ἀεἰ 4. Κ ἀεεο δα ἔετγγατείε. 
Ρταῖὶο ραγαῖα ἤιάθεῖ: : 
[. Αἀ [ταὶ ϑάςσιαπη Ἐεγάϊπαπάϊ ἴὔεθε!}}1 4 Νιςοΐοο. (ο]θιΐο δυςίαηι ὅς ἐπ! υἤταάταπι, 

᾿Αἀάϊτίοης9, ὅς Επιεπο τ ηοβ ΠυρΕΓΑ45.,),, μά ΐο ὅς ουΐὰα ]οαπηὶς οι ἰαἰςὶ (ὥο] ει δε, ΒΕ, ΝῚς, 
Ν, [0]. τ. ΝΝΙΤ. Με5, 

11, Οοϊοπῖς ]1υἱα ΗΤίρε! 1: Μ ετενεβ, Τηἰςτίρεϊοηθθ, 4 ἀχίδης οππεβ), ποιΐς 101 Πἴταν ἵτ' 
Ἰόάππο5 ᾿όπήπίςυς (Ποἱετῖ 5. 5ε0. Ε Νῖς: ΝΥ. “27Ὁ. δῶ 

ΠῚ. Τηΐοτίριίοπςε5 Μεναπαῖεβ., 4 {μρετίμηϊ, 4 4110] ἐχῖᾶπτ,) ὅς 4υὰ ἀερειάϊτα ) ποιὶϑ 
Ἰπ]Πυὔγαῖας ἃ Ιοᾶππε ᾿στηϊηϊςο (οἰετίο 540. Εἰ]. ΝΊο, Νὴ. Μες, ἢς. ᾿ 
υχ «υἱάξαι ἐργέρία Ορέτα ὧτ πὺχ ρτοάσδητ, 4πειηφἀηοάυιη ὅς ΕΠ γτίςὶ διαςγὶ ςοπτίηυ 5 

ιἶο 7) 41.4πὶὸ ρΥΖΟ ράτγαϊατη ἰαδες ΟἹ]. [σοῦ (οἱεεῖ,, [οὐτηῖς Γλοπιϊπῖοὶ ἔγδτευ., ἀγάφηςῆι- 
πὶς νοτὶβ ἐχορίδτς ἀςθέπι οὔλμεβ ΠΠτετά γι πὶ ὅς Α ΠτΙαἀϊταιῖς (αοτὰ ἃς ᾿Ριοίδης: δηλδηΐεβ. 

Τάτ ΟἹ. Ἰασοῦμς (ὐοἹεεὶ 746ι εἀϊάϊε: 
1. 1[υοτΐετί ἘΕρυνίορὶ ( αἰατίτδοὶ Ορεῖα οἰμηϊὰν 418 οχίαπτ), οσὐταπτίθι5 ᾿οαπης Ποιμϊπὶ - 

«ὁ ὅς Ἰδεοῦο (οἱειῖ5, δεδαίιδηϊ 1118’. ἔο]. Ν᾽ ἔμετι!5. «778. 
11. Ῥεδαρου᾽ ἀεο! σηρῖιδὶ,) Πη]εττάχίοηε 4: Οἱαηγαεορὸ Οοϊεεῖ . 1π Τοπίρ ΓΊ, 4ε11|4 

Κἰακεοίια Ἐειτανείε ἀεπ1)} ρη έο ἡ δεϊεπεβεῖ. 4. ἔξηιπίᾳ τ78ο. 
11). [0ε Ψιι4.: Πλδηϊε 5 Βανι 5. ]. ἄς. εὐ΄ ηἰἐτγι αι ἔμπης ἃ {1 |ὅπό85) πεσηοη ὅς ςότιξξ!ο- 

πθ5 ἃὉ εοάεπ Ὧ]; [Δεῦρο (ΟἹ ει δ]υςυρταια δὴ Τοιη, Ν, {Π|γὙτῖςοὶ δε" ,γ, ἀκ οὐπτϊπιά- 
τίοπίβ δῦ εοάεπιε ρῥγοιπί! ας 74π| σοῖς  [41Π}ν Δ πισγεηῖς 

ΓΝ. Τλαπὶς} 9: ἘἙΔη]διν ἀφ Αττιβ οτἰτςς Ἰἰοττ4. δητίφυΐϊταεὶ οδ᾽ςόξᾶ') συπη πότί8΄. 4. δ)7)λ᾽ ́" 
ΠξΓ1}15. 1777. 
᾿ Βοτυιη ἀπ ἀνὺβ “πηάτεῦπις (1: }Οάηπεβ ἘΤΔποΙ σας Ο Οτγα πο 5. 40 ΑἼΠΟν ᾿τπαπϊφταγα ποτα 
ΡτζΙΓεριὰβ.) [εἀ ἀσαι} ΠΠπ|ὸ ἰμξεῃΐο ὅς πη ΐϊτρ} οὶ ἀοόξτίπα ργὰ ἀΐτι 9.» «ἀ]αῖτ ς 

1, Ἑτοπιΐμυπὶ ἐς Αφυκάυξειθυ9 Β οἴη, συπὶ ποιῖβ., 4, Ὑ' ξηςτἰϊς 1742. 
1. ΟἸξεγοπὶβ Αςδάςεαϊςα οσὐπὶ ποιΐβ. 8, ΝΜ επετῖι 8, 
ἀν. Εἰέπα 4Γ ΟοἸΗ:0.) ὅς δάῖγγαθ., 4. ἐπθι}18. 174 Χ. 
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1ΩΒΕΏΙ ἀΐαυθ Δηΐπι} ἀοτθις ἱπῆσπες } Ποναῖη ραγαῦ 5. Ἐρίρἤδα! δάϊτῖο-- 
Ὥεπι.., ἷπ. 408 Ῥαπατῖα ἤος Νίαγοϊδηο (οάϊος. :ΠΠηϊτὶ5. [Δ ἰοςΐς. 6- 
Τπεπάαϊα, Ργοα!θιηῖ,.. [ἡ (ὐοάϊοε δυΐει Μαγοίδηο 498. ἱπάϊσαταπι νἱ]- 
εἰεὐ 15. 5. ΕΡΙΡΠΔΩΙ ορὰὺς ἠε ἀποάξοϊη ἰαρίάϊδυς., οὐ]ὰς. τεχίας: αγαςις 
ΡΟΓΙ ΗΕ. ογθάϊζως : (εά ἰπ πος (Ἰοήΐος ἴῃ «14 τερεογίζαγ, η]Π ηυα- 
ἀπ ἐχοεγρῖα εχ 110 Π|Όγογ 4 ἱποϊρίαπτ Ρ. 92. [0]. νοτγί. ὅς. ἀεππαης 
Ῥ-..οὅ-: [0]..ἕ νετί; 

Ιἄεπι. πυπαυδπι [λεὶς. ἰλαφαημήας. Βεατίοη.,. (οάϊοϊ. 533... ἴπ 400 νᾶ-᾿ 
τα Ἰρῇωυπ. ορυίςυ!α,, ἃς. φαφάδιπ ἱποάϊτα ,. ααοταπιᾳὰθ. τἰταῖος. ν]ἀεὶ5. ρ.. 
χ87.. ὃς. 288.. (Ἰαταίορ.. (Ἰοἠ4.. στὰς. 5. Ματγοῖ,. ἤδῆς. ργωπηῆς. ποΐᾶπι.. 
αὐά; [Ιδεπτοῦ, αὐ ἔρετο,, ἱερεταῦ, ηὐδπιαάιποήαμι. οὰ οπληΐα: αι ρεζτί-, 
Ὡξηῦ δά πητηυσα. {ΠΠππ΄ νἱταιι : Πρόλογος. πᾷ ὅχε 8ὲς Βηοσαοίωγι. «ὦ 5. ιβ 
εἰποτόλων Καρδηναλίῳ συγτεϑεμένο. 

Τῶν ἐνταῦθα ἐκκειμένων λόγων, ὃν μὲν, ἔσ κί» ὄνπ, ἃ ἄρα ὠρώτως ἡμ-, 

μένῳ πῆς περὶ πὸ συγγράφαν γυμνασίας, ἐηδέδονσ αι γ. μήτε. πνό πω βαθμὸν 

Ἱερωσύνης ἔχοντι, πάνυ «ε ἃ ἡλικίαν: ἀπαλῷ ἔπι μοι. ὄγα, πὸ τρὶγ΄ μὲν τὴς 
Νιχωέων ἀρχιερᾶ: γενομένῳ, γιῶ δ᾽ ἐις ἹΚαρδηνάλιον σῶς ὠχίας Ῥωμαϊκῆς 

ἐκχλησίας αελῦνπι, σὔνομα Βηοσαρίωνι, πὸ γένθΘ' ἐκ Τιραπεζόντθ', ἐν Κων" 

σηκγτιγοπύλε τραφίναι ᾧ πωδευϑέντι: ὁέ Ὁ ᾧ ἐφεξῆς αἰ αὖ χρόνε προβαίγον- 

7ος,, ἐν σῷ τῆς χρείας ἑκάστχοτε' παρλσησαμέδῳ, εἰς ὁ κιαρρὸς ἐδίδε, ὑπηγορεύθι-- 
σαν. οἷ, μὲν, ἐν ἱερεῦσι, πελϑγαός μὰ" ὁ. δ' ἤδη ἃ γενομένε- ἀρχιερέως" ὁ 

Ὁ τελευταῖος, περὶ τὶ; σὰ ἁγίε. πνεύματος. ἐκπορεύσεως 5). αρ9. “ἢ μακρᾷ τις 
Κωνςανῆγον δ δεαύτην ἐπιςολῇ, ἤδη ᾧ εἰς αὐ ὧδ Καρδηνακίων αγηγμένε: 

εἰξίωμα" ὅς, ἐΐ ἢ μη πολλᾷ τινος ἄξιοι. χόγε εἰσὲν,. ὡς ὀικᾶπ᾽ γεννήματα 
ὅμως φιλᾶντες, ἐν αὐότῳ αὐτὸς απὸ βιβλίῳ φρϑς ὑπόμνησιν ἡμων ἀυτῶν μᾶλ- 

λον καὶ ἑσέρων ὠφέχωσαν, ἐξεϑίμεξα .. 6. Πυ]υΐςα: πηππογία!ς (τά Π4}15: ν τα" 
ὅς τεῦς σείτ!5. ν]άε- (Τοτηππεητζαγί ατῇ,. αυειῃ: (ΟἹ. ΑἸογῆως Βαπαϊηίυ5: Κο- 
ΤῊ. 1777. ἴῃ 4. ἀδάϊτ,. ὅς ἀοὲξ ΠΠηηδπι ἐγ 1 ΠΠπ|ϊ- ρατγίτετ ἂς τποάεί{-΄ 
ΠῺ] ΥἸΓΙ. [οδηηῖς Βαρι τα δοῃΟρρα αῖθ  ἐ[{ϑγεαεϊσηθηλ: 8: ρεγαηεῆ μη 
"αογανε Τ᾽ αδαίαην. σνώοαης. ἰημρην δοαάαἑ οὶ δαπξίς Μανία Ορανγιξατὶς. [επ6- 
αγμην α (ἀγάπα ὶ Βο[ανγίοσε ἐἰαίαηι,, αας. Ρτοα τι Ν ὁμει 15: 1767.- ἴῃ 4.- 

ΠῚ 

ΓΝ, (ἰδέ Ε ἀγπιῖῃ8. συηγ ποῖῖϑ. [0]. Νεπειῖδα 1738: 
Ν, Ἐεεκίςοπ. (τϊτισυπη.. 4. Ν' ἐης1115. 1742. ΟΡυφ υ{Π11{Π| πη π|5- πες ποτ" ὅτ’ ΓΑτὶ ΠῚ πη πλ.7. 400 

“Ἔξιάτι. Εοτεος} πὶ τοι 5. ἰνΑτί παῖ. ες χῖσου γ' οὐδ αἰ α1ἢ «ΟΡ ΟΠ πχυ τη ὅκ. διῃρ }}} 1 αὶ 5 }4- 
αν} τΥΡῚ5. δοιηιηαῦ 1771: 4. 7 οΪ, ἴο]. «ἀϊταπι», ἀοιῖς δυξεΐωτ. 

Ν᾿ αγῖι5. εἴς πη; ἐξ οπγπεβ. ἀο ἐν} ΠΠπ|χ’ 111, ἧς ἀφ ΠΠτετ 5: ΟΡΕΙΠΊς' πηεγῖτ σεητίσ' ἰδυάξς γ υἱ 
ἄξεεει», ρεγίς φαΐ νε]]επν. δ. Ποῖδτ' ἱπάτσατε ΟἹ], Απτομίυιη (οἱἹςτὶ γ ᾿υοιίηϊςὶ ὅς ]άςοῦδι ἔγαο, 
ἘΓ6ΠῚ), ὃς Τγρορτδρίγυπι. ἰοηφς ἐτὺ ἀϊ 5 η πὶ), 40} ρτο, «ἃ, 4.8: ρο]]ε:». Οταοι 5: [μι η! ) 
ἐιαῆςα ὅς (υ4]1Π|ὲχὰ Σἱπρὰάταπν ἰητἰ πγα, σοφηϊτίοης,»γ. ρτο ἴω Ἄχααῖ τ: ΠΠποὸ ἃς {{π|2ι}Πππ0΄ }0-- 
ἀιςῖο; ἃς ρτὸ ίωδ. τ] "σοῦ πὴ στιὰ πι. Ῥαινειἀοτυπι [ες Ἰοἰτάϊογ ἰθτεῦ ἀο Ξε ριηο5. [τ4].5 νἹ- 
)05. πλεσίτο δοςεηίεη 9. «ἴἴ,. αυ!4ὺς ΔΙάο5 Ν' εηετῖῖς τερτγαίεηται»γ «αἱ άἀλ}ς ἰὼ 4, σαραίστο ἀεἰ.ε 
δέοτίε ραγείοοϊαν! Οἱ υϊἰδ εὐ Ξεοίεβαβίορε 4εἸ1ε εἴκει, αὶ ἀε᾽ ᾿μορΡὲ Δ᾽ 1ε4]α.γ. 16 φεα Ὰ 219- 

ὍΔηο "εἶα ἀσπεβίεα [ἰὑνετῖία ἀεὶ. ζγατει  Οοἰεεῖ ἐπ ινε 14. ῃε κα. Γεαηρετὶ ας ἀεσἱν Πεγὲ» ἐ χπηϑ. 

1779. Η!ΐς δυῖεπνὶ ( διαίοξωας δεςυγατι(ο! Ὧα ἄς ἀοἐτἰ ς᾽ ηλα πγᾶπα ςοηίςξέϊι9, δὰ ΗΠ ϊοτιάπι ᾿ἰτες 
18118400 πγυΐϊτυ πὶ ρτοάεις ροτείϊ, αφοῖρρε 4ιΐ σοητίπεατ ποπλῖπα ὅς τἴτα]0 5. 266:. ᾿ιϑτοταπν. ἀε 
πέδας ἰτ] τοῖς») 4] 4[145 νὶχ ἐς ἢς Υἱχ φυϊάςη) οὔν γ. δρυά εοἴάεπι (οἱειὶ νεηδίςεδ᾽ ῥοῦ 
ἴδει ἤτηα] ςου απ! ργειῖο ζοῦο, Ζ ς ἢ ποσι Ων Ψεπειογυυ, οὐαὶ ἀμσςιεῖβ. 4118. ΌγΒ δά: γεϑ: 
ξια]ις 85. Ῥάτίτεῦ ροτιπορτί 8) ἃς Ροίξ, πο (ἰδεδίοσυσι εἀγτυπι, αοαιΠε18.. 
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Ἴη (οὐ. ξο4. Ρ. 267. ᾿(Ἰαϊαΐοσ. ἱπάϊοατυγ (δήυησι! Ἐχοογρία ἐχ Ῥε- 

ἴτο Ἔρϊίςορο Αἰεχαπάγιηο ἃζ Μαζῖγγε, εχ Ἴἰρτο ἀς ΤΦοινι πἰΐζαῖς., δὲ εχ 
Ἐριηἶἴοῖα δή Ἐριέϊετυμῃ ; {εὰ ΟἹ, Ζαπεῖῖὶ δὲ τπλγρίπεπὶ Ῥγορτῖὰ τῆδηῦ 
ποῖανῖ, αἰτ᾽ πὰ πὶ Ἔχοογρίαμ Ὥοη εἰς εχ Ῥεῖγτο., [εὰ Ἐχ Ὁρεῖς 5. ἃ- 
τδηδῇ! οοηῖγα Ασίαηος “ἀεἰ ΤΠ ΡΓΌΠῚ.. 

Ι͂ἀδπὶ ἴῃ (οὐ, “65. 84 τηλγρίηειη Ῥασ. 296. ὃς 297. (λζαΐορ. ρΡῖο- 
ῬτΙΔ πηᾶηι 8ΠΠΟῖΑν 1, 5. Τοδηηῖς (Βγνίοβοπι Ἡ ΟΠΆ1}1ὰς Ἰπήογιρῖας, ἐς 
Ραηττεηηα, [π ἘΠΕΤΕΣΣΣ Μαγεγυος ᾿θηπσοηπ μη. Ὁμοά ποη σρογίθα; μια ομ  ζεῖς 

αἤϊοονε Ῥεοχίριμα, Ὁμοα νιαρημηε ἢ τπαίτηρ πον ἰοσογο ΦΘ' ἱρηούσιο 41- 
υἱησς δονίρτμγας, ὅς τυτίας ἠε Ραμίϊομεῖα, ὅς ἐὶς σὸ ἀνεωποδίστως σχολά- 
ζαιν ἡμᾶς ταῖς οἰ γέως “συγείξεσι, 'αυᾶ5 Ὃϊ Ἰηεάϊτας 1014, Ἰηάϊσανοτας.. π| δὶ} 
Δ᾽] 4 εἴτε ὩΠ δχοεγρία 6 ἐϊνογῇς ᾿ο]υίάεη 5. Ῥαῖγὶς ΗἩ ΥΙ]Σ]5.. 

Ιἀετη Ὁ οἄ. 904. δή “ογαπὶ Ὅ. 267. ἴω] (αταίοσι δάίογιρῆς, ἀἐε Τῇοο- 
ἄοτεῖ! Ἐρητοῖδ δῳ Τοαηπεπι Ἐρίίςορυπι Απιϊοοξϊᾳ, ου}5 ἰ]τί απ... ὁ 
πάντα σοφῶς, νἸάἀεηδαη) ἙΔργιουη Τὶ Ψ]]. ρ. 445. 

Ιάετι ΟἹ. Ζαηδίι δἡ ἥπεπιὶ “χειρί τὶς (1 (ἰδταίοσὶ Ὁοάΐουπι Οτα- 
ςοτυ, ᾿φιοά ἴῃ 5. Μίαγοι ΒΙΒΠ]:.οσῆθοα ἔογναῖωγ, ἤδης δά ]άϊς Α Ρρεβαϊςσθηι 
ἹΜαμυίοτιρτογαπι, 'ᾳ01] ῬΟΙΈ σοηίεέξυπι (δταϊοσυπι, 1η δῆς ΒΒ: θοαπι 
Θ᾽ ατὶ Τὰητ: αυδπὶ 4υ]άειη, ὉΓΠ1τατῚ ΡΠ Ποα ἔεγσνίθηζες , ἢἰς ἰηΐεγοίηυς ̓  

-- ΠΟΘ Χ ΘΟΧΧΝΙ: 
Τμ 4. οΠαδγίδοθιβ., [ΟΠ ΟΓΠῚ 210. ἴδοι! ᾿οἰτοίτος ΧΙΠ]. 
Τιεδτομες Ἐνδηροι!οσαπὶ ῬΕΓ ΔΠηυΠΊ. 

Ὅοαεχ ὈΟΧΧΥΊΙ͂Ϊ. 
Ϊῃ 4. πο Υδηδοοις.. ἰΟΠ]Οταπ 289., ες! οἰτοίτος ΧΙΨΝ. 
Τοαιηδητ! ΟΝ] ρᾶῖβ., [ἀϊομηαῖς ϑεγνίδηο. 

Οούεχ ὈΟΧΧΝΠΠ. 
Τὴ [0]. πλ]η. ΠΕΡ ῊΝ . ἰο!ογυ 310, δου]! οἰγοϊῖος ΧΙΥ. 
Τιοδδιοπες ἴῃ Ἐείτ]5. ΤἀἸοπιαῖθ ϑογνίαηο. 

Οοάεχ ὈΟΧΧΙΧ. 
Τῃ [0]. ταϊη. Ὑπειηδγαηασεας., ΦΟΠΟΥα 158. {δο}} ὈΙγοϊτοσ Χ]ΙΠ, 
5. Βαῇ!: Μάρηὶ ΤἸητεέγρτγεῖ. ἴῃ Ε(δἰαιη. 

Οοάεχ ΌΟΧΧΧ. 
Τῇ [0]. τη]η. ὨγΕΠΊ δγαπάςεὰς [ΟΠΙΟΤυ ΠῚ 130, δου]! οἱτοίτον ΧΙΝ. 
5. Τομαπηὶς ΟΠγγίοίζοπιὶ 1ηᾳ Ὁεπεῆπι οι] ἰἰα ΧΧΧ, ΡῬτίογεβ : υἱτὶ- 

τὴὰ πε τη0 118. 
ζοάεχ ὈΟΧΧΧΙ. 

Τη [0]. ο“δαγίασθυς, ΟΠ] ΠΊ 75. ΓΘ 0} οἸγοϊτοεν ΧΥ͂, 
Οτερθητ αἰ ρυζαῖίο ουπὶ Ἠεγραπο Τυάφο. 

Οούοχ ὨΟΧΧΧΙΙ. 
Ιη [0]. τηΐη. ἌὉπαγίασοις., ἔΟ]]ΟΥα ΠῚ 187... Ἐς} οἰτοῖϊος ΧΙΠ, 
(αποηστη ΟὈοἸ]εέῖο. 

Ὁούεχ ὈΓΠΧΧΧΙΠ. 
Ϊπ [0]. τπετηγδηδοευς. [Ο]ΙΟΓΌ ΠῚ] 204, (δου ϊὶ οἰγοίϊος ΧΙ, 
ΜετΑΡΏΓΑΙ ρῥγίηα τηεήϊοῖας ΝΟΥ ΠΡ Γ]5 Ὁ 

, ζο- 



2.48 Ὅλι Δ τ πὶ τὰρ 80 
; Ὅοὐεχ ὈΟΧΧΧΙΝ. 
Ἴπ [0]. “παγέαοθας,, ἐξ] οταπὶ 3.5.,) ΓἜο}1 οἰτοίτερ ΧΥ͂Ί, 
Ποῖα Αὐἱα (Οπξδητίὸπορο!ταπε. 
Ἔεἴϊα δὲ (ΟἹ πιὰ εὐυΐάεη. Αὐἱα. [0]. 12. νοτῖ, 

Οοάοχ ὈΟΧΧΧΝ, 
Τὰ 4. τηϑργάπαςεις., ΟΠ οσυμη 80. {ΘΟ} οἰτοίίος ΧΥ͂. 
ῬαγαρὮγαίς πὶ ἰρτοὸς Αὐητοῖοὶῖς ἐς δηϊπιᾶ. 

ὶ (οάεχ ὈΟΧΧΧΥῚ.. 
Τῃ 4. οἤαγίασθαυς., [οΠοὔὰ ΧΧᾺΧ., ἔθου] ΧΥῚ. 
Ῥτοίεπιϑὶ ΟἸδυ 11 ἔταξας. συπὶ Ἐχροίπτίοης Αοδιησεὶς, Ῥγαπητευπίυς 

ἘρηζοΙα ἀσα᾽,, αἰτεγα ταϊϊςα, αἰζεγα τγαοα, Ναχὶ πὶ Μάγραπῖ!, ἀαῖθας 
(οαϊςοη ἄοπο ταϊζτῖς ἤάσοθο (Ἰοπΐϑγεηο. 

Ἐπηροάοο ς᾽ Αρυιαθητιηὶ ϑΡῆατα. 
Οοάεχ ὈΟΧΧΧΝΥΤΙ. 

Ιῃ 4. οπογίασοις., [ο] οΥα ΠῚ 240. ἔδοᾺ}} οἰτοῖες ΚΥΊ. 
ῬΓΟΟΙΣ Ῥαγαρῆτγαῆς Ἅ εἴγαθ!}}}} Ῥτοϊεπηαὶ. 

αοάεχ ὈΟΧΧΧΝΠΙΙΙ. 
ἴῃ 4. ομαγίδοους., ἐΟ]]οταπὶ τᾷ. (δοα] οἰτοῖϊζεσ ΧΙΝ. 
Οεογρι! δ. ΠΟ Δ 71}} ( Οεμηα 1} Ῥαῖγ. ) σοπῖγα Ρ]εῖποηεπιὶ τὸ Αὐπποίεῖε . 

(οάοχ ὈΟΧΧΧΙΣΧ, 
Ϊῃ 4. οὨατίδορυς., ἐσ! οταπὶ 77. . ἴξο!} οἰγεῖτεῦ ΧΥῚ. 
(Πεούρ! ΘΟ ῬΙοτ πος οομῖτα ϑοποϊαγι απ. 
ῬτοΟΙ; Αστοβι ερ!ςορι (Ποπίξαητίποροὶ, “Ομ 5. ̓ῃ τᾶῖπος ῬΑἰΠΊΩΣΙΠη. 
ἴῃ (Δηέϊαια ἔδγιαι αυΐηία! . 
Απάτοηϊοὶ Ῥεγραΐετιοὶ ἐς Ῥαῇποηίδας.. 
ΡΈΕΙ: Μ, Ἶυπ. αἀ Απάτοπϊσυμα Ῥαϊοϊοσυπι ἱπ Ρίγομοροηία Ῥ]8- 

ἴοη]5. ταῖς ορίξοϊα Μαχὶπιὶ Μαγραη! Τάοοδὸ (δηΐαγεπο, ᾿ 
((οήεχ ὈΘΧΊ,. 

Ιῃ 4. οἤαγίασευς, ἰο Ποῦ. χὃρ.. {600} οἸτοῖῖος ΧΥ. 
δίγαθο!!]5 Ἑεορίδρηϊα τὶ Ψ1]. 4 Χ, αἀ ΧΥΤΠ].: 

ἰ οὐχ ΟΧΕΠ]. 
[πη [0]. «παγίδοθυς. (ὉΠ οσυ 74. {εξ} οἸτοιί ον ΧΥΊ, 
ἹΜυϊοογυτ (Οοἰϊεέϊιο. 

Ὁοάεχ ΟΧΊ ΤΠ: 
Ϊῃ 4. τηθη Γδήδοει5.., [Ὁ] ΟΥᾺΠῚ οἡ. (6ο0}} οἰτοίτες ΧΙἼΠ. 
Ἐπο]1415 Πάρορσε Ηδγπιοηΐςα,, 1π|τ]ο τπυτ}]α. 

(οὐεκ ΘΟΧΊΙΝ. 
Ιῃ [0]. πλϊη. οπαγίδοθας. ΤΟ] Οταπ 180. ΤΈΟΟΪ οἰτοῖίες ΧΥ͂. 
Τοίθρῃι ἘΠΑν: ἀε Βε|]ο Τυφαῖοο δ υ: ΨΠ]Ι. 

Οοάεχ ὈΠΧΙΝ. 
ἰῷ [0]. σπαγίδοθας,, ἔο Ιθτπὶ 43. (δοι! οἰτοίτες ΧΥ͂Ι, 
ΤΣ ΘΟΩΪς ϑδριεηςς Οτδουΐδ. 

ΟΌΠΕΧΈΟ ΚΊΣΝΥΙ: 
ἴῃ 4. ςμαγίδοθυς, ἔο]οσαπὶ 9φο., δου! οἰσοϊτεν ΧΥ͂, 

ϑςῆο0- 



ΕΑ ΕΒ ἃ. 2249 
ΠΟΙ δ τὼ. ΠΙΔάσεπι ἩΟΠΊΕΥΙ , ΤΙηϊτῖο Ρίυτα ἀεβοίαηξ, 

(ούεχ ΒΟΧΈΝΙΤΗΙ. 
Τῇ 4. [οϊοτυτα. 194 ..,. (ἐσ }} οἱτοῖτες ΧΙΥ, 
Ἡμεὶ Θεγῆδα., ἤπο τπυτ1|4. Ἧ 
Ἡεἤοέϊ Ορεία ὅς [21ες., ΡῬίυγα ἀείαπε 18. 8θπ6. 

; ἐρι ὥρες ἼὍΟΣΧΕ, Ν 17) 
ΤΩ χ. ππεπ Υβηδοξ 5.) ΓΟ] ογαπὶ 97., ἴδοι ΧΥ͂.. 
Ἡ εἤοαὶ καὶ 
δουΐζυην ΠΗ εΥδΙ]ς Ὁ ; 
Ὅρεγα ὅς Ὀ165, ουτὰ 5.Π0 1115. 

Οοάεχ ὈΠΧΙΙΧΣ.. 
ἴῃ 12. οἤαγίδοεις., ἐο όσα. 77... (εοὰ}} ΧΥ]- 
ψατγίογυμα Ὑτχαξίατυς ἐς ἈΠετοτγίοδς 

Οοάεχ. 6]. 
1ῃ 4. οδατγίασθας., ἐ]ογαπὶ 176... {ξου!!. οἰτοίτερ ΧΙΝ, παῖς παδίίυς 

ἃ. Ρε6 ἀϊυζας. 
Οεοτρὶὶ ΜΜετοοβῖία ορὰβ, οὐ] ὰς Εἴτα ας Ῥ6η6. ἀεϊδίως. εἷς ἱπδτί υπ. ἱπ- 

μιτία.. Αδὶ νἱήετως ἐς (τ ῃτ{π|ᾶῖς Ἐσοϊοἤαγυμι αγῶςοα ὃς 1,αἰἰπο 
Οοήεχ ΟΙη. 

Ἴπ ΦΌΠ1Ο, πηειηΥδηδοθας.. ΓΟΙΙΌΤ ΠῚ Ὁ... δου ΧΗ], 
Β101Π14 ἩΕερΡταϊςα. 

Οοήοχ ὨΟΙ11. 
Ιῃ [0]. πῦϊῃ. πιε τ ηδοθις., ΤΟ] ΟΓΠῚ 202, ἔεου! ΧΥ. 
(Ἰἰδαιθητῖς ΑἸεχαπάγιηι Ῥαάαρορις. δεαυσητασ Αὐόζοτες νδεὶ! Οταμὴς 

ΤΩΔΓΙΟΙ : 
ῬοτρΡΕΥτΙΙ ἀ6 Ῥτγοίοαία, Ἐδδγιοῖας ᾿πΠῈῈΡ Ἰηθάϊέα τεροηϊέ. 
᾿Ὅεοτρῖ! ὉΠΟγοθοίοη: ἀ6᾽ Ρτγοίοαϊα : ̓ητεγ ᾿πδάϊτος. 
ῬΙοπηδάϊς ϑοῃο δ ἘἸοὶ ἴῃ ἀτίει ὈΙοηΥ ἢ : ἸπτΕΓ ἱπϑαϊζοθ, 
ὈΙΟΠΥΠῚ Αὐος ταμηπηατῖοα., Ψ'. Ἑδργιοῖυπι ΤΟΝ]. ρΡ: 26. ὅς ποίῃηι. 
Ὑμεοάοῦϊ., υὐ νϊάετυγ.. ἱπ ΠΙΟΠΥΗ͂Ι δγίθη. 
Τοϊπαπηῖϊς ΟΙΓΑΠΥΠΊΔΓΙΟΙ “ἐκ δ σεχνικῶν περὶ Φάχέκτων. ἘΔ. Α΄, 

ΑΠΊΠΊΟΠΪ: περὰὶ ὁμοίων καὶ Φ,αφόρων χέξεων. Ιῃ Ἐπ, ΑἸάή. Ἰϊπρεγίεξ, 
Οποίο Οοάΐτε {0 βογίαὶο Ἵη ἰἰῤγογία α τΔ ρομείμονιο., οὖς φουοηάοῖθ 

ῥα[οίαιο χμΐυὶ Ῥὸγ αἰραϊϊοὶ “ηη1., 6 ῥἱὰ., τιουὴν πὸ αἰζμπο σδηηε ῥὶὰ α ἀ- 
ῃαησίανίο. 51 ὃ ροίο περὶ ἡ πγρηαυ), οσσὶ 2. Μαρρίο τ7ότ. ἤορο ἐ᾽ φυονίο 
{πὸ ἰεραγε, φοηλὲ οἱΐ «ἰ!νὶ. ἱ 

ΝΕ  ννιανίο Ος Τοτα 1. ὩμΜ1.1ν Ὁ ὃ πα φορὶα ἀεἰ ἢ Ιπαἰτο ογὴρίηαίς 
41 Βε[ανίοπε., οὔο [14 π6]]α δοργεια, [πα ποὶ τόζ2. ἐᾷ Ῥίήεινο ἴοϊτε δε. 
ΦΥΕΙΑΥΙΟ.. 55 : 

Ἡδέϊεηυς ΑΡῬεπάϊχ 84 (αϊαίοσυμῃ (οαά, Οτας, 5. Ματεοὶ. 
ΨΙχ ορεγὰ ῥγετιυπ εἰς δάπγοπεγε Ρ. 198. (δἴαίορ. ἴῃ (οά. 498. υδὶ 

Ἀποηγπὴ! Ῥοεήια ΗΠ Πουϊοαπὶ ὅς ἱπεάϊταμη., ἀθ οαρῖᾳ (οη αητίποροὶ!, 
4υοά πο (ηε ἔγυέξα Ἰερὶ ροίϊες, ὅς ίρε ἃ (ϑβηρίὶο ἴπ ΑἸοίατγίο πιε- 
αἴας αταςίτατὶς Ἰαμάβταπι εἰς, ἴῃ ἢἷς νεγῆρυς, Ἢ βασικὶς ΝΥ πόλεων τῶν 

Το. 11]. ᾿ ' γε ΐη Ἰσι- 



359 ΒΤΑΥΤ Ἐ Τ . 
Ἡσιλοῖς ἑάλω, ᾧ σοῖς Ῥωμαίοις “πῶς οἰ πεδόδη πάλιν, Ἐγράφη 'χατ᾽ ἐχρίβειο," 
αἰ σὺ ἢ βέκει, μάϑοις, τοῦῖα 4 (]. Ζεηοῖζο Ῥωμαίοις νεῦῖὶ Πορμαπὶς ; 
Δηὰ Ὧἰσ ὁι Ῥωμαῖοι, Ἰπαλοῖς ΘρροΠΙ., ὅς 4110] ματα, ροίξ (οηῇῆδητιί- 
ΒΟΡΟΙΪ πὶ ςοηαἑζαπι,, ὅς οἴίδιη πυῆς Ποάϊς, απὸ αταοὶ, αυογυπὶ ὅς [ἰπ- 
βιὰ Οταςουναίραγὶς αν ἱρῆς νοσαῖος Ῥωμαϊκή (1). 

Ι͂η (οάϊςε ΟΟΟΘΟΧΧΧ, ρ. 286. (Ἰλΐαίορ. δαϊά Τιοχίσοη ἱπάϊσαίατ- 
ΑΓ ΨΕΤΟ ἧος ποη οεἷξ δυϊήα 1 ΟΧίσοη 18Π| ΕἸ τυπ., {δ4, αηὐυοά ἀεῖεχὶ., 
δ, ἴῃ Πὰς ρῥτγεῖ!οπΠηπια ΒΙΡΙΙοῖμεοα ἰδῖογα ἱσπογαρᾶίυῦ., ἱποάϊεαπι “Πυὰ 
οἰκίας δυϊάας Ετνπιοϊοσίουπι , αυοά οὐπὶ ΕτΥπιοϊοσίοο Νίαρῃο ὅς αἱ- 
ἴετο δυϊάα [Ι,οχὶςο «σοἰϊαζαπι., δή υττυαυθ. εππθηάδιϊοποπλ Ρ] ασ πηατη 
Ῥτοάεῆς Ροῖϊδες. Ιῃ ἴτοηῖε Βυλυΐςς ΤΟ Οοὐϊοὶς ἱερίταν : ᾿Αρχὲ σὺν ϑεῷ ΔΩ 
«ἐπσυμολογιῶν Σεῖδαι.. 510 Δι ϊδ ἸποΙρὶῖ: πόϑεν ὄλφα; παρὸ πὸ ἄλφω» πὸ ἐυΞ 

φάσκω" ὡρῶτον γὰρ ΟἿ ἄλλω» ςοιχείων ἐσνρέϑη κι τ΄ λ., ἧς νοῖο ἀε 1: 

Ψυχρολογίκ. οἰκιαιρολογέα»γ «ευδοκογία. 
Ἀυχυλκῶμαι. αἢ Φυχῇ ἕλκομω, 
Ψυχαγωγα.. οἰγα ὑχει., παραμυϑάτρι. 
Ψυχρό:. ἐσϑενήε. 
ΨῬυχικός, σαρκικός, 

Ἐξυχρολόγθ', αἰμολόγθΘ᾽, μηδὲν χρήσιμον κέγῳγι 
Ῥωχεόν. τράπεζα. 
Ψαμιὰ σε. ϑδρέψει σε. 
Ἔωχονσος. λεατυγονσες. 
Ζέτει ὦ Ὁ μέγα εἰς πὸ τέλθ' αὖ 9. αὐ μικρῆ. (2) 

7)6- 

(1) Ἑοιτεῖε 4 ποδὶβ, αὐϊ ἄς ρ᾽ατίιη 8. ἃ11}9 Ὁ ἐπετῖς Οοάϊεϊθαςβ εξίπηϑ), αγἷτὶ 4 ἀ8πι γδς 
ἄυϊτεηῖ ἐς «ςεἰεδειγίπιο 1110 5, Μαῖεὶ Εναηξο!ίο 7, φυοά Ψεπεῖῖῖ5 ἴῃ ΟἸς]ΠΙ γε. 7). τάπῖο 
Βοποτε ἄς τεϊ φίοης ἔεγνάζυγ.) ὅς 4 φυϊδυίάϑην ΟυΥα είν 7). ἃς οἱἐπὶ δυτοξγαρῆυπη ἤδϑεδάῖωσ . 
Φεά ἀς δος ποδὶβ οτἴυπι ἔεςῖς ΟἹ. Ελδυτγεπητίυβ ἃ Ταττς 7) Ῥγοσῦγιεγ Οὐδιοῦὶι ἰὐεἰπεπίβ, τα 
Ἰεδει το ἔμ Ρδίτυο 7) ΚΒΙΠΡΡΟ ἃ Τυττε, Α ἀτϊςπῇ Ἐριίζορο,; ἀΐξπυς.» 4υἱ 1π ἀοέξἠΠἜτα 
(μ4 ΒΕριηήοϊαγι ἀε οάιςε Ενδηξεϊατίο Ἑοτο) επί ΗΠ σττατίοης , εὐὐως. ἰεουπάα Ἐκ ἰτίο ., 
(0118 ΠῚ τατὰ, ρτοάϊϊε Ν επεγὶϊς 1753. ἴπ «. ἀρεγιὶπΠιπις ενίποῖτ. γ), ἤυπς ψιεπεῖοιη φυδάταια 
ἔοτηθα (οάϊςεπη», σα] 5 ἐστίρτυγα ἀμαθυ5 ΓΟΙ απηη 57) 4145 ΧΙΧ, ναΓί 8), 4υ ΔΙ 15 παι] 65) ἱπὶ- 
ΡΙεπε, Ῥὲῦ ἤπρα]δ ἔο!]4 ργοοςάςπϑβ,, ἰεουΐο αυΐπτο νετγίεπεὶ τυϊὶδυεηα εἰ.) ἰπ 4ὺο ἱρῇπηνα 
μαθεῖυῦ γεγο 5, ΗἸετομγυ τ» 4Ὧπ Δητ4υ 86) τα] 8π|ὶ γοζαηΐϊ 7) (εἀ αὖ. οὐάειυ επιεβάϑεα ὅς 
τεάάϊτα ῥτιτηα ἱπτερτῖταῖ! 7 ΠῸΠ ἐχ ΡΠ Υγᾶ.. ει ράργτο ΖΕ ξΥριίας εἴτ, ἂς νοϊεδαι Μοηῖ- 
ἔδυςου, 14. [τ4]}ῖς. τ. 4. Ρ.ὺ 55. ποὸὴ εχ δοπιδγεῖπα.» υἱ ρυτᾶδαι Μαβε)ιβ. 7) Ἰβοτίᾳ Τλρὶσο 
“παι α ἵ,. τὸ δ Σ, Ρ. γ8..) {τἀ εχ πιεπιδγαηα τοη Ὁ ΠΠπηὰ ; ὅς ἴῃ εὸ ἰηείς φαίπαυς ρτίοτςς 
υδιειπίοπες Ενδηρε!}ϊ 5. Ματγοὶ,, ἀεςσεγρίοβ εχ ἱπιρηὶ (οάϊεε Ἐνδηξεϊίοτυπι Εςο]είϊς Εο- 
ΤΟ] τ πἰϊς., σα}8 Γρεςιπηεη ρτοίθτς ; ὅς ἰυος ροίίετίοτες Πυ)υΐςε 5. Μαιεὶ ἔνδησε!! 408- 
τειπίοπεϑ,) ἄμοβ ἅππὸ (ΓΙ (ΠῚ 124.) (ὐδτοίυς Ν᾿. [ππρδτγάτοῦ., οὑπὶ Α4υ}}ε)ς ἀέρετεῖ ,) ἃ 
ἿΝ ΙσοἹαὸ Ῥ ιγίἀτοῃα Αυ ]ε)ςηΠ ,), 1π συ} 5 Ἐςο]ει Μειγοροιίταηα τῆς {εν ϑηΓυ 5) θοπὸ 
Οὐεϊπιεγδιῖ γ ἃ 6 ἴῃ Βοβεπιὶ πὶ ἤει ἴοι 7γ ς π᾿ (διῆεάταν Εεςὶοῇα Ῥτγαξεμίὶ ἰγαδοτι ς 
ἂς 4ὰὸ γιὰς ὅς ΠΙΌγα πν ἱπίσγὶ ρα. 7) ΕτΤαρπιεητυσπ Ρτγέροηης Ἐνάπρο!! 5. Μϑτοὶ .) νυ]ρο 8ὺ- 
τοξγαρῃΐ , εὐϊάϊι , ᾿εφεϊοπείσις. Ν διϊϑηιτες εγἰτῖςς τοςεηΓςαῖϊι Ἰοίερθα. ΒθοῦτοννΚΥ 5» 6} ΠῈ 
Υςξ. 4. πιαὶ. Ῥτρα 1778, Β)υ Δεν νετσ (]. 1 αυύεητ 4 Τατῖς ΠιΠετττίοπεπὶ ἐς ἄυορβις 
Ῥ Ἰτετῖ!ς. Ἑοτοϊυ]επίις ἤλυθες Τὰ 48. .Κὶ ἀεεοίτα 4 )ρυψεοῖὲ δεϊσηεῖδε! ε ΤΕ οΪουτοῦ ρά5. 188. 

(ε) δυιάᾳ αὐτοῖι Γεχιςὶ (Το εκ βου) Ο] τὰς ἐχτας ἢ ὁ δάςίῃ ἃ. Μαῖςὶ ΒΙΒΙ Ιου Βεοα ποῖά 
Ὧι. 449.) ὅς ΔἸ1οΥ ποίδις ἢ. ὅς. ἡπ ΒΙΒΠ ΠΟΙ σα δδ. ]οφηπὶς ἄ Ῥδ] Νεπεζιάτυιη Οὐταϊηὶς Ῥτῷ- 
αὐςαςτότα ἢν, συ} 5. 89. (οἰ υτη τὰ σου ΠῚ, 4μος οὐπὶ εἄϊτι5 ΠΙὈΤῚ ς σοηῖοῦῖς ὈροΓα ΡΥ πὰ ἴο- 

τοῦ γἀς 66. ΑΥ̓ΔΌΙοοτατῇ 5» (ΤΑΙ 5 Γέρεπιτωγγ Δίου ΕΑ αοεοα ἀ Ορη ΟΝ Γεϊέπεῖβοὶ ε 7 195 
Ἰαρίε Τι2ο. Ρ.17ς. δὲ ἴς44. ὧὐ ὅς ᾿υ16. εἸύ δεν ΒΙΒ] οι Βεσα (ἰδιαἴοξυς  οἄνουαν. ἱ ατῖηοι πὶ ὅς 
Πα! τον πὶ.) Τ.32. ; 4. 4 υϊάς πὶ οςεαίΐοπε ἀο1α) ΠΉΪΗῚ ΠΠσελι ἢἰς τηάϊσατα αἰδῇ ΒυδΙ᾽᾽οὐδες- 

Τάτ ΒΊΙΠ 8 ΠΟΙΆ ) ὅς Οριΐτηι5. (οαιοίδυ5 Πεῦιχὶν, Οτκζεῖδ., [νατὶπὶς ἄς, τείσι 85}. 7. 4 δὴ 
δου 



Πὲϊηἀὲ. ἐξαασπίας ΕΙ νέγίας 7Αιδῖοὶ ἃ ταῦ εἰς. ΠΙ ταν 15. ἴ6. ( οὐϊουμδ᾽ 
Οτγαοοσυθ ἤἥμπε ὡρροῆτεὶ : 

Ἅαπερ ξένοι χαΐρεσιν ἰδᾶν πατρίδα, 
Οὔπω. γραφὲυς γέγηϑδε βιβχλίς σέλα ον 

Ὀεηΐααε: ἐσελαωϑη καὶ σαρῶσα βίβκΘ' δαὶ χερὸς ᾿Ανϑίμε αὦ ᾿Αφυός αὦ γος 
μικοπόχε. ὁ ἀναγινώσκων ἐνχίσϑω ἀυπᾷ, ᾧ Ἱζυρᾷ Γεωργίε, «πὸ πολλὰ χρυσία 
δόντιθ' ἐΐς «δ' γρέφαν τάντην. Ῥεϊπτως πυϊαΐςε Ν᾽ εηετ! (οάϊοὶς ρΡοίεϊον. 
ξαϊς Μαπαεὶ Μεῖα, ἀείπάε Τπαάάσις (1) Οὐϊτίηϊ. Ναπι ἴῃ υἱτίπια 11- 
δεῖ ραρὶπα -ἰοσίταῦ τ Μανεὴλ «ὦ Μέχκη, ἐξοίΐχησεν φλαρία ἐ; δ᾽. ἢ ΡΥΙΠΊᾶ : 
“ Τῃράαὶ Ουϊτίηὐ ἰόσαπὶ ἀοέξοτϊς. 1δὲῦ πὸ ᾿Πσυμολογιῶν οἰἙ, αὐετὰ 
εἴ ὧἂὸ Ἐπιπιδηθε 6. ΜΕ] ρτοὸ ἀποαεὶς ΝΊ.., ΗΠ ος νετγθὶς (υδγεέϊα εἰς 
ζΈγΓ1 ΡΟΠε τίς... σο εδογγιπαὶ Πὰς (ὐλγάϊηα!ὶς Βεδαγί σηΐθ᾽., ἰαϊορτγαρδ' 
ποῖα ατγαοα ἃς 1, ατίη8., ηὐυδπὶ σῳτοτὶς οπηηΐδυς {ὰ]5 ΠΡτῖ5 ἀρρίηρετς [ο- 
Ιεδαῖ: “1,108 Ἐτγηιοϊθρίαγαπὶ Ρὲῦ ΔΙ ρῃαθεσυπι;. πλει5. Β. (ἢς ρὲῖοοῖπ-" 
Ρεπάϊαπι ροὸ Βεαγιοηὶς ) (αγά. Τυίευϊαῃξ -,, δ ταηάεπλ : ““ λεξικὸν 
ἐτυμολογικὸὲν ἐμᾶ, Βηοσαρίων Θ' Καρδηνάχκεως (2.) ( ἢς [ξηροῦ Βεῖατγιοι .- 

ἹΕΠ ΤΣ: 

Μετοης ροῆηάες ποΌΠ 9. ΘΙ θαπτογαπιὶ σ6η5) ουὐυίαυς “Οἰδιαϊοξύϑ᾽ ἰπίοτίρταθ 7) 1πά47εε ἀε}1} “π΄ 
ὀγὶ ἐβεὲ αὶ τίηυουσηο πεῖ]α γασοοίία ἀεὶ Νοθίϊε Σίσηον ΟἱμΠο Ῥαϊδαπεὶ Ῥαεῖχίο Ῥεγοπείε γ ρἵοσ. 
αἰ Ψετοπα ἀππ...1734. πεῖ δεατρ. ἀείία ἔέηϊεε α δ. διατία «ἀπείςα . Διαοτυπὶ 40! ἀο.) ζο- 
ἰσυπι 141 τε ητΟΒεΠῚ ἔξοετατ Μαοῃείϊυς Μαῆεὶ ὕέσοπ, ἡ μθτας. 1... τ. Ρ. 43. υἱΐ «ετεριοῦ " 
ἄς αὐτὶ φυ  ϑῖπηος Οδριτ ἢ Ν ετοπεηῆς (οαΐςες [,ατίποβ. τεοεηίοες ἴθ ἤπε (ὼώ διοτ, ΤΕερίος.. 
ἀο!]α γταχια.) ὉΌΪ στιαΐρε πΟῚ πλᾶφ15 ςὰπὶ Τεαυΐἶγᾶ8.) 48π|ὶ ΒΙ ΙΙοΙῃς τα Ραϊϑεης Εἰς του Α}}8 
πη Ν αιιςδηϑὴ ἀεϊδια,, Οοάϊσυπι Οταςσοταπι 41.) (ἰἀταοβαπΊὶ 7) 4 Ετίάστίοο δυ! θυ σθῃ"" 
ἔεξξα πη, αὐ οσεσυϊτὶς Τί [0 Ρ. κα. π 1510. Ἰπίοτῖρῖο , Μοηυπιεηῖβ οιςτατῖς ὅς Πἰτεγᾶγια νιγο- 
ΤΠ 1π τὸ Ρυδ]ιοα ὅς Πἰτεγαγα Δ γί υτα (οἰςέϊα., Εγαπεοίωσι δὰ Μώξηυην δρυὰ Ἰοάπηειθ." 
ΦΛαχι τοῖς 4 ϑαηᾶν 1702, Τ. [{{{1π4. υδὶ ὅς ρ, τ:9. Τ. 1, νἱάς ἅ Ἡεονῖοὶ ΑἸἰτίη } Η 1ἴ8- 
γύαπὶ Ῥα  αιΙΠΔ πὴ.) ἴπ 4.8 ἃς “ἀς Ῥαϊδιϊη4 ΒΙ]!ΠΟτἤετα δρίτυν.. Νεδρο ταηὰ αυΐειι ΒΙΒ]οιῆες κα" 
δ, Ἰοδημὶβ 4 (ἰδιδόπερα ΕΗ επογὶ 2τη 5 ο)υ4φυς (οάιςυηι (τα σογυτη᾿ τεεεροηεπι, ΗΠ τα ἴῃ 
ῬΙδιοηὶς Ρηχζ ἀτάτῃ (οτππιεβίάτιο Οἴᾶςο ἃ ς οὐτπὴ [8 Ν εἰἤἴοπε ὅι ηοι155) κῃσιαὺς πονὰ ἱρῆυίς 
πεῖς Ρηχ ἀν! Μ ειῆοπε πὸχ εἐἀεπάο ρτεάπιτῖῖει (Ἰ, Βεαίδας πον πῸδΝ ςΔρο τὍπα Α ς ἃ ἀςπλ, αν" 
ψετῖ9 νας ἀοέϊι ΠΊὶς, ὦ (11. ΜΊπειν! 99 ΔἸ Π!4ὺς ἀθυπάαδτς» ἡοοιυ5 ἀϊξὶ ΠΠππ 5.20. 1ΠΠΔμ(- 
4υς ραϊτίμβ Βδῆ], 4υὶ πῆς. Ἰαϊτας (δ᾽ δθτιδηὶ» οἱ Οτάέος (ἰοἀϊοςβ ἴῃ τ 7δίς τε ζοβαυἷς 
ται Οοἀΐϊεσυ αν δαϊεῖα τάςσογατῃ Ν᾿ Δ! ποτ πὶ δια ορ πὶ πποΣ ἀδδιι (]. Εετάϊηδηάων ΜΊοΚάτε]}]}. 

(1) Β υλυίςε δυϊεῖν Τπαδάαὶ (λυϊτιη}, Ῥαιτ ΟΝ ἐπειῖ ἐπ δητι 4} Ππλῶ 1118 ὅς ςεἸευεττῖς- 
τπᾶ δεηῖε, 4 ἀν Πποάϊς. [ἰ ΟἿἾτη, ΠΑ ΠΟΙ ΠῚ ἀὨΕΠΙΟΙΏ ΩΤ ΥΡΕΙ ἴσταχ ἔτ) 111 ε]οαυςῃ- 
εἰ ΠΙ αν), πῖον ρᾶυςος ταςς ἀνε ΠΠπη1.) φαΐάφις πράξηᾶπὶ (οάϊσυ τη εορίδπη «Οἱ εξζετέϊ 4008." 
ἸΙΡεητογ ἀτηϊοὶς [15 ἄοπο ἀαδαῖ, ὅς ποθῃ}}}85 ὉγΆτΙΟπ69 ὉἸεβ ΠῚ} ΠΠ|Ππλὰς {οτ ρα 7γ, γἱτάπη νἱ ἀθ 
Ρ- 114. (ἐοθοἹ ψΟΪυ πλΐἢ}5. ὉΠ ΠῚ ΠῚ πὶ δος (ατὶ5. ἘἈττ [{4]} πὶ" ποῖ! ΟρΦεῖς 7. 400 ἀλλ πίς τ ρτυπα᾿ 
εἴϊ. Νοεῖχίε 13 ϑυῖοο Οτεεῖςθε ἡπέοτθο ἰὰ μα ε ἰἴε Ὅρενε 4εμ]} δενήττοτ Ἐπ αι απὶ γ γάέεθ 8 γ' 
εἰανοίπατεγ ε ἀϊθείε ἠᾳ ". Ο᾽ουαηηὶ ἀε5|} «Γ[χ2 6} 1πὶ ἀε᾽ ΔΛάϊποτὶ ἀε}}" Οἤεγυσηπα γ), ΒΙθ]θεεςανὴο 
ἐπ δ. βιαποείεο ἀεῖϊα ἔμπα πεὶ]α Οὐετα ἀϊ Ῥξηεπῖα {π4 ραετῖα γιὐπ Ῥεηεχα χ734. 5. τυοἱ, 4. 

1υ1ά, Τ΄ 1. Ρ.: τος. νἱάς ν᾽τ8π) [,4υτὶ (λυν πὶ.) 41 ]Ππὺ86. Βαάἀάαὶϊ ἔγαῖοεν ἃς ὕταςς Ρᾶ- 
τἶτεγ ἃς 1 ατίηε ἀο ἐλ! πη 5 ἕαττ 7). ἅτ που]τα ερίερίδ το! 4υἱτ  ἰηξοπῖδ (1 πηοπυτηεῦῖα.. ἴ)ε 
πΐτοάὰς νιὰς ρΡ. 11} υἵφυς φὰ Ρ. ττῷ. 811. ΜΙ, “δε Χ1},. ἀοξὶεῖπια [ιαιτρα Ριχ ϊπᾶτῖε" 
ἰώ ἀπ898 Ραᾶῖῖες ἀἰνιίς “τὰ Ἐταῃει ον βαγθδειν 57. (ἀ Δ οπυτη δα ᾿Ἰρίμαν Ἐρι6]85, 4υ8ηὶ Βιϊχιζ 
1741. ἰῃ 4. εἀνά τ Επλϊπεητῖ 5 πὰς (ἰἀταά πα] 5. (ῤυϊτί 
(1) Ηξδας ταἀϊοξταρῃῦ ἄς Ἰοόζα ἃ κηλ  Ππαναπ ρτγαροίω τ ποίασι ἱπηπηοτῖ8]} 5 Ὁ|1|ς Βείβοτιοπ ᾿ς 

Οοάϊει 174. ἴθ αυὸ ὙΠεορῃι εἴν Ἢ ἰτοτῖα ρΙαπιάτυη, ) Βχσσαρίων “Ἕλχην τῶ γεέγηι7 οὐ" δ᾽ 
εἰξίᾳγ, τὴς Ῥωνώων καϑολιχὴ ἐχχλητ κ΄ Κυῤδάνκλεςο: 

Το παρὸν περὶ φυτῶν βιβλίον, δυγηται ΟὟ ἐν ἐδύτοιεν καὶ ἢ πολλός ὁμοίοις ἐστὶν" 
ὀντυχῶν" κδεσ ποῖον δέ γε ἡ χνεῦτγραφον. δίοντοι δὲ πινες χυτὸ Εἰ ξοφράφη εἰν κι" εοικεί 
μέντοι τῷ ᾿Αι 'σοτελίκῷ ναρακτὴια ν κἡ τολλὴν πρὸς τὰ ἐκείνα ἐν κασι» ἐμοιοτιτά σώσ᾽ 
ζᾷᾳ. ἡ δικ τὸ δὲ, ὅμως «τογγωκ͵κον ἀντ᾽, Θδοφυχοό δίγωι" 70). μη τε πύρὲ τχντωδὺ 

“" Ὁ 
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ὃς εὐυίάειι «ἰλοῖς αταοὶ ρτο Καρδινάλεως ἰσεϊρίογαῃε ). δἴδτ Τ ἐσκχων οἱ Τῃ; 
ἤπε δυ)αΐςε Ἐτγπλοϊορίοὶ 9]. 372, ΡοίῈ δἰργαῦιῖ. Αατδῖ: {αὐδ(ογίρεῖος: 
Β6ΠῚ ρτὰ πιοπιογαΐατη. ἀηῖε Νίοεῖας. Βυζαητίηὶ ορυΐου! πὶ. '4υοα αἰϊὰ 
τΔη σοΠίοστΙ Ρτα ΠῚ (ἐφαϊταν » ἐδιηάδηι είϑαγιοηὶς τηδηιμῃ. 1π ἢϊς ἃ- 
σηοίζετε νἱάεογ, απ ἢ τεγὶς. οἰὐπη ΓΟΡΓΙ5.,, ὅς ἤμης. ρα]είςοπειθις ἐχᾶς 
Ταῖὰ ίμπε: σὸ χοιᾶτο βιβλίον ἐμπεριφέρα ἔν αἰσιὶ γράμματα καὶ συλλαβάς,. 

κἾ σημᾶον ἄδικον «ῷ' αγαγιγώσκοντι. {1}. ϑεφυσρδηζυῦ τες νεγῇςα!!. 
68-- ἢ 

ὦν ᾿Αραςοτέλης.,), Εἰ αὐτὸ Θεόφρας Θι συμεγραψαΐ,, ὅτως εν ὭΣΤΕ ἐπομεξόρδνου σον' 

διδάσκαλον, ὦ τοσζυ] αν ον ὁμοιότηΐῳ Ὡρὴς ἐκεῖνον ; ὅσίυ ρος τρατερῷ ὑέος γνάσιᾳ,»": 
ὡςε μὴ εἶναι δικκράνειν μεῖαξυ τ ἑκατέρε. συγγθκμρικτων γ) ὡς φαίνεται ἐπ ΤΠ κυτῇ Θεο- 
φρκςα χρίσεωών τε ἃ τεμμαχίων των, χ γΠΠς δι τ ᾿Αϑιφοτέλύ ἐτεξιγέ μὔνει ᾽ εἰς 
μαργυφίαν δ βέλονται, παράγυσιν» . τὸ δὲ ἃ ὁ ΤΙ ἕτερον τατρὴ φυτῶν συγχραμμαν Εἰς τϑίκ. 

βιβλία διπρι αϑύνν,, φέρετοι κοινῶς ἀσρσὶ αἰ πεσιν Ἑ λζησιν ἄμα ὦ Δατίνοις ἐυφισχό μδρο» 7: 
τὸ ᾿Αφιτοτέλες ἐσιγεγραα μένον ἐγγματες κα μίω ἐλ ΑΕ τα τὰς Λατένέτι, περὶ πλείφτε. 
ἃ τῷ παντὸς. ̓ Αφιφοτέλύ ῴ» τε (ᾧ4ξἱ τα. ἐκείν, ὡς τὸ εκ τι, ποιὰ υϑύες συγγρέμμκχτα,, τχντῶ 
τὰ παρ ὑατν το γὰν ἐνοιτκο ̓ όϑυα ᾿ΔριΞ πέλας ἔχων, ἄνευ τὰ παρόν: τὐἰδὴ φυτῶν βι- 
βλέδγ μέγκ τελ μἹ 94» τὸ Θεῖ φραςον δέν ἐπιγρκφεδκ τῷ παρόντι βιβλίῳ ὑπ . ἔτει: 
ἘΣ ΣΙ Ων τυ ἃ ἐν ἐπ δε κτίσεως χύτμε,, “ς δ» γ.- 
[άεπὶ ες “α ἀ ε{Π] στὰ. (δι ήϊη81}18. 11 ἀἐ τ Ρδυ]ο, ἰμῖτᾶ : Ἰςεεν) ὡς ἐπιόντες τὸ περὲ ἂν εἰν" 

τῶ τρφόϊς δυρ μεων Γκλυ » ξύρομεν αὐτοῦ ἐν Κεφελιῳ γδὸν περὶ πων χολ ὁλύ-- 
μων καὶ ζειῶν ἐπσιγραφομθνῳ μεμνήμεγον χρίαεώς τινὃῳ οὗ μαρτυρία: ἐκ τὸ ἐβδύμε τε-- 
ολ φυτῶν Θεοφεάςε» ἣ ΟἹ ἐςὶν ἐκκειμένῃ ἈΤῚ δῆμκ φανεῖ ἐν- τῷ: ἐγδήῳ βιβκίῳ ᾿ ὠφ᾽ 

ε παρ᾿ ἡμῶν σετημείωται. ὅϑεν ἐστιν ἀποφήνα τὰ ϑχῤῥάντοως, Θεωφράφα το παρὸν τρερῖ 
φυτῷ» συνταΎμα εἰγῷ - τὸ δὲ Σ »δὸ Γχληνν ἐν. ζ΄ φάναι βιΞλέφ. ἐυρήσκεο,, ἐντχὺ δα, 
δὲ ἐν ογδέῳ , τῶ) χρῆσιν ἐκείν; κξξοθοι » τίν τὰ γθχφέως ἡμαρτημνίμ). καἰ τεατέο».» 
διαίρεσιν. ἐγει δὲ ἡ χέξις ὅτως ἣν Γχληνοὶς ἐν τῷ ἡ τῷ, τροφιρη δε. βιϑλίε, “κεφκλοίῳ. 
εἰς ενδπξιν αὶ δόλεται, παράγει. ἡ “. δὲ ὁμοίων. κολϑῶν νὴ ἐἰλοίων πυρῶν, οὐον ζείχφ, 
τίῷις, οχύρης, ϑρώμι) ἀἐγίλοπ.» ἐκυρότωτον ἃ μαάλις. Ἀαρπιζ νῆνον.» ὶὶ ζεικ " ̓ ἔπε 
τέλη ᾽ ξ πολύριζον» Ε πολυκλαμον δῆ: παχυπζλχ ον. ΠΣ Τὰ κάγποε κυφότατίθ;, Ε 
Ὡροσφιλες πᾶσι τοῖς ζώοις ν τ ταὰσιν ἐφεῖπε, ἡ δὲ. σφι, πάντων αφοτάτι" ὦ. γάρ (ο-- 
»οκάλκον, Εἰ λεστήκάλαμον" διοὶ νὰ ὼ χώραν ζιτός λεπτήν, εχ ὥστσερ ἡ ἐπε λισαρκὺ Ε. 
«γαϑίν. ἡ τέτων μὲν ἐν ὡς τὰ Θεοφράςε κέ ανηται Ῥανω δεν ποῦν, δε, κῷ ἐγακ ἐκκοι-- 
τῶ ἐπιρ ε' ρἵν»καυἣν». ἔτει ἀπο Χρισα κὺ μ'ς΄. 

Θερφράς« Φ Ἀ7σ᾽ σοφά ὭΡΑ φυτῶν ἱττορίας καὶ γενέτεως.. 

Ἀτημα ΒιοΣαϑάων9: Καρδιρῴλεως τὸ ΤῊΝ Τέσκλωγ.. 
} 5 

εὐτια Β (γ᾿ Τυίου δ] ο 

τς τὰ εἰ, τέπυος )} ογ΄. 
ἴοους 723 γ: ᾿ιά ἐμ Ῥιαίευς ΒΙΒΠοεΒος ας Βειίζατιϑηΐς, ἶπ απὸ (εγψαδαίαν ΐς σοάεκ. τὰ ΔΩ 

[ετφαιτίου θ᾽ ἀεῆεπατο. νοϊαΐε Ὁ]. Ζαπεεῖε,) συμ ἀϊχίς Ρ. 134. (διαῖος. ἐπίείο ργαροβεα: εἰς 
0): Ονἱείεας ἐπ Ἀνεξἠμβονὴν 4.48 ξᾶγε ςοπίμπάαςβ συπὶ ποτῖ8) ἔξ ροτίαβ. 6] 975 τῷ γί πὶ ἰδ ι.57: 
δὰ φυΐϊπφυς ρῥτίστα πν ραρίπαγαα ΟΓδΠῚ «αάςπη πάη ἀρροῦεῖβ.. 

(ι ) ς᾽ Βος Βινυοΐοριοο ϑυαΐϊάκς,, οὐ] ΘΧεΏΡΙ 4 Μίοΐδεὶῖ5. Α ροίζοϊ ΒυΔΠ ν ἴῃ Οτεσαν.: 
εἰσ κ πρωτοτύπε πανυ διεφϑαρκιενκν ὧτ ἱρίε τεήατυτ, εκίοτίρταπι , ὅς ταῖς ἴῃ ΒΙ ̓ οεμεῦαι 
Ῥαίατίπς Πεϊάείδεγξα ἐσγνατυτη πεθθγος 5γίδατγσ, Ῥταίοες, δὰ Ετγμοίοςις. Μδαρηυπι, αυοά- 
αυς ροίζϊεα ποῦ ἰεπιεὶ ἰφυήανεγαυτ. δε πσιααβ αὐ ΗιΠοτγἀπη Αὐρυΐξαπθ., δὲ Οδηρίυς ἰπ ΟἹοΙ-. 
{Ατῖο ταςο, ἅτ ἴα Πραϊσσηριον, ἃς δἰδὶ,.γ, νἀς Εδδιῖς, ΒἰΙδ]᾽οιῆες. τας, Το ΙΧ᾿ῳ 1... Ν.. 
ς. .40. Ρ. ὅ;ο- [ἀξπὶ ἰδ άἀεπν. οὔίετνας ἰβεοδηα Οτοπονἴαπη ἰὼ (οἷς Ἐπγεπάειϊοπιδι5. ἰπ δ0]- 
ἀάῶ ΡΒ. 577. Κ᾿ ΡΟ. 92. ίεᾳ4. Ιοαα ἄμο εχ ἢος Βιγῃοϊορίοῦ δἀάιχῖῆς, υἵαπν (οάΐςε 4υἱ ρτὶ- 
πὰ Η τητος! διερῃαηϊ.. ἀ ἀεῖπάς [{εαςὶ ΨΌΠΙΙ ἔτ, ἃς ἀδηίφυς ἴπ ρυθ]ίςααι 1υράοὲ 
Βαιδγοται ΒΙΙ οτεςαπ ρογνεηὶτ » ἄς ἀξ 4υο ἀυετίτογ ρ. 28. εὐτὰὸ πίη. τηΐπμῖο εὐ 
ἐζογε οἷς ἐκαγαίμ 9. αϑᾶπι τ ΦομΪὴ ἌΡΗΝ ἔξττετ,, 
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δαάειυι τῆαπ. δοθιῃ αἴγαιηθηῖο σατο ςοπίογιρτεὶ, αυἱν ποίοιο 400 ςοΠ- 

ΠΠΪο, {περὶ ]ς {ιρεγιαπαοὶῖς ἴταὰ ἀδ!ετὶ {πϑγῖης, ὡς ΠΙΒῚ] Ῥτοτίας εχ ἰὶς {ὰ- 

Ρετγῆϊ, ργαῖεῦ ἤφο 1Π1|Γ10, ζυτ. τὸ ὑμοίς στ ότῳ, ὃς ἔχον γοάμματα ἕανϑας 

1π ἢτο δυζεπὶ Πυ)αΐίςα, (οάϊςεϊς, αυδπι (δουϊο: οἰτγοῖτες ΧἼΠΠ. τεΐξε δά- 

{τρις ΟἹ, Ζαπθτιῖ., {εὰ πεῖ σῃαγιᾶοθυ πὶ λΪΠ5. ΡΙΌΡΓΙΘ νοζὰῦ , ουπῃ 

ἢτ ρους δοιπδυοϊῆας, αὐ! 5. Ρ] αγίπηος δομαδ πος. 1|Π15 Ργίεγε πὶ τε Π1- 
Βοτίδας εχαάγατος υἱ  πλις., ἀρροῆταπι εἰς Νίοοτς Βγζαητίηϊ ΡΒΠΟΙΌΡὮΣ 
Οριξ αἵαπι Τ᾽ προ δαίουπι ἐε ργοοοδηοπς 58 ης}} ϑρΊΓτας. . Πυ]05. ΠΡΕΙῚΣ 
οἰτυ! πὶ γεέϊς πἰς ἀείογιρπε (ΟἹ, Ζαηεῖιῖ, ἢ Ραυσα ΘΧΟΘροΓΙ5. υὉ ἐκ κοινῆς 

πεοὶ ϑεὲὰ ἐννοιῶν, ῬΓῸ ἐκ κοινῶν, απο 1ῃ (Οὐ. ὅς ορδϑοδόξε κω Χριστια: 

νῶν πίστεων, ῬΥΌ ορθοδόξε ἴδ' ΣΧ ισαανῶν αίςεως αυοέ τ ΠΦΗΣ 

Ι«οἦπ ΟἹ. Ζαπεειῖ οα, ΠΟΙ, ΧΊΠ. Ρ. τῳ: ( δταίορσὶ : ““ δεχεὶ Ἐπιρὶ- 
τὶς! ὅς, Ααἀὐϊαηρίτας οραΐίςοατα (Παρ τῖθυς ΓΝ. σοιηργεῃθηίαπν, Ῥυϊπιαπν 
οαρυζ τ οὐ ταῦ... σερὶ οὐγοϑὲ καὶ καχϑ. {εουηάαην περὶ καλῇ κὐ ἐϊσχρᾶ; 

τοῦ πὶ περὶ δικαΐς κὐ, ἐδίκε; απαττυίῃ. περὶ ἀληθείας κ᾽ ψεύδες . ῬΥΠῺΣ 
τἰτίστι: δισστὶ χήχοι χέγοντα ἐν ῷῷ Ἑλλάδι. Θρυΐουϊο ρῥγαβρίτγ ποῖᾶ σ 
Δωρμκῆν διαχέκτο ἐντεῦθεν ἕως πὰ πέλοι " ζηπεῖσοι ἢ ἐν καὶ τὸ παρὸν συγ" 

σεγμα Σέξαειῦ» ἐστι. Τὰ εἰ. οτῖοα ἀϊαϊεῦο δῆης υἵχαε δα ἤπείη ο- 

Οὐπτίτυτ νϑγο πὴ εἰἰαπὶ ῥτίεης {γηϊασίπα ἢξ δεχὶ Επηριτιοὶ. Νοῖᾷ. 
Αἰϊὰ ᾿π!πρέτ᾽ Παδείαγ'ι: σημείωσωι" ὅτι το ἐπίλοιπον ἐχ ἐυρέθη. Ιη ΒΙ0116-’ 

τες Βτειπεπῇ ἐχτιτ δ ορὰς πιὰπὰ δχαγαζοπὶ τείζαταγ (εγῃαγα Ν δὴ Μᾶ- 
γϊοῃτ, περὶ ἐγαϑθϑὲ χοὶ κακὸ, φυοά Ἑαδτιοῖας Ἔ, ΠΠ1.. Ρ. 494. 8 ρΡυ- 
ταῦ ποι αἰϊαά "ἴδε αυδπὶ οαρ. ΓΠ. Εἰ τὶ ςοηῖτὰ Ετῆϊοος. , ἸΔοΓΙ ρταπ ς: 
4 ἔσπι πὸ ἐγαδὸν κ᾿) κατ ὸν κ᾽ ἐδιώφορον. .» 

ΜΙτγοσ (ΟἹ. Ζαπεῖτζυμη ποπ νἱάϊε Παίσε. εἰβεγιατέοηθς ΡΥ πιὰ 88’ 
Ἠξεηγῖοο δτεέρμαπο [ἢ Ἰυσοπὶ οπα 5, ἀεϊπάθ ἃ Τποπια αἷς , οὑπὶ [0- 
Δπηἷς Νουῖῃ νεγῆοης ὥς ποῖὶβ, ἰηίεγιας ἕυῆε Ορουΐο! 5 Μγ:Ποϊορ!οῖς 
ῬηνπΠοὶς ὅζ ΕτΏϊΟΙ5. Ρ. 704. δε ἴδη4ᾳ. εἐ4. Απηϊεϊαἀδῃλῖ: 4η. τόδδ. ΑἸ]α 
ΔάΓετη, υδά οδίτεγ ποταπάστη, ργθι! ἢ Π πα νετεγὶ5 ΡΠ οἰ ρῃϊ,. ὃς Με- 
ταρῃγηος ρῥγαίεγι! πη, ἐτασιπεηῖα ἰαἴθητς 1 Πλαπιαίο!! Βπιαίς θοῦ ΠΠΌγο, 40} 
Ἱπίογιρίυς εἴ ᾿Ασπορίαι καὶ λύσεις πιρὶ Δ πρώτων ἀρχῶν, αὐθπὶ 6 Ῥαδγὶ- 

ἥπὶς., ΜΝ όπεῖςς Δ] ΒΙΒΙΠΠ οὐ πεοῖς δγατυη. νυ ὅδ, υὐΠππηο ἴλης. 1ἴπ- 
ἔτιευτο, ῬΌΒΠΟΙ 70115. ἔϑέϊωπι νε]]επὶ. Ῥτγα ξαμτ Ππγαπι δυτεῖη [λα πλαίς ΘΉ 1: 
(οαϊςεῖη, ποῖρίθη ἢ. 446. ἤαδεῖ Μαγοιαηα ΒΙΡΙοπδοα. 

[ὴ Ραρῖπα 230, (Ἰβἴαϊοσί, ἴῈ (οάϊοα 442. υδὶ. {,1δ4}}1 ἘΡ τοΙα 11- 
Τυὺηες ἐπαϊςαταῦ, ὅς νεῖυσὶ ᾿ηδάϊτα αἰζεσίςο: ποΐατζυγ... ““ δοϊαπηοτίο, ,. οὰ- 
705. 1 εἶρτο : ΜΏΠΕΓ [π᾿ νεμεβοῖϊο ἀθργεπεηία.. ποῃ Ροζεγαῖ ΠΟΙ ΒΌΓΙ : 
ἈΠῈ ὙΠΌΠΕΓ ΘαΠῚ ΘΟΠΊΡΏΓΕΓΕ Ργογηϊεγαῖ  Ὠᾶπο ηποαὰθς Ηδήγίαπυς ΒΠε- 
τοῦ ΠΟΠΊΡυτέη 21 ςεηία]Γ.. ΤΠΙΓΙῸΠῚ 7. ρὸν μὲν αὐ λέγων. ,. Ὀορτεμοηάϊ 
αἰϊοπη ας 181] 106 εἶε᾽ Π}Π Εχοεγρία 4 Τιεοηα ΑἸΠ]δεῖο πὶ οάϊτα Ρο 
238. υἱαυς 44 Ρ..241. Ἐχοεγρτοόγυπη ναγίογαπη Ογαοόγυπι 5ΟρΡἢ ἢ άγαπὶ 
ἃς ἈΠετοτὰπὶ 7, Κοη τό41. 8. ἐχ εδάδιη Τ)ξοϊατπητίοης Ἡαατίαηϊ, 
40 6ΓῺ Τγτῖμη, ΑὐΠ 1415. Ὡπητυϊατη ΑὙΠεηΐς ἴῃ ἀδοϊαπιαηπήο, Ηρτγοά!ς Ατ- 
ΤΟΙ), αυθπι ΡΓῸ ἔμμεγε ἰλυάανὶς . αἰ ο]ρα!αμι.,, ἂς ἴῃ τῆγζοπο Τορμϊπὶςο 

ίως.- 



254 ΤΑ ΤΙ ΕῚ ΒΑ, 

Φωςεεογειη., Ματοοφυς. Απτζοηὶπο [πιρεγαάζογὶ. δάμη γδείοηὶ. ἔα {6 ́, δτης- 
ΡΙΙίᾳας πηυπορίθυ5 ἂὸ δ. ἀσματυπι, {πρετὶογοίηαας εχίηάς Βομπιαηὶ Α«- 
ἘΠΈπ 1 οαΙ Πράγαπι. ΟὈτΙ ΠΩ ΠΕ. [πηρεγατουὶ -(Ἰοπηπιοάο δ Ἐρ το Ϊς (ἹΠς, 
ΘΟ ἴξαιθ Βοιηα οἐϊορίητα εἰγοίτετ δῆπος Βαῖωπιὶ., υἱάθ ἀρυὰ Ἑαδτῖς. 
ΒΙΡΙΙοτῆες, Θτας.. 1,. ΓΝ. ς. 30, Ρ. 409. ὅς 416. υλτῖ! Τοπὶ.. Ηκπς 
δυτειη Ἐχοογρῖα τερογίητυγ 'ἰη (οαϊος Νίδγοϊδῃο 442. [0]. 83. ταί, ὃς 
γεγί, ἂς γεέϊθ 1δ]άθειη ἱεσίτατ, ᾧ γὸρ ἐξ αῷ δύνασθω λαθεῖν) ἃ πεφωώρασαι 
περὶ ὧν ἔδρασας., ὉΓῸ καὶ γορ ἐἰ σὺ δύγασδαι μαθᾶν, αυοά  νἱτϊοίς ἴῃ Α]-- 
111: εὐἀϊττοπε, [ἢ ἐοάειῃ Μαγοίδηο (οὐ. 442. [τατί πα ἔο], 84. τεξξ, υἱηυε δά 
Ῥ.. ὃς. νετί,. {ξᾳυΐϊτυτ. αυοάάαπι. ορυίοιξαπι πα τἰτα]ο., ἢπὸ- δυξξοτγις πον 
ΣΆΪΏΘ.. 7 φυοάαυς εγαάϊτος. Ο], Ζαπεῖτὶ οουϊος εθισις. Ηδης δυΐεπι ἃ- 
δηονίπιυς εἴϊὲ Αα  Ἐ]115. Μονῳδίων ἐπὶ Σμύρνῃ, {οἰϊῖσες ἐς ϑιίηγγπα ἴεῖ- 
Τὰ ΤΟΙ. Οὔτυτϊα ἰΔΠΊΘΗτατΙ ΟΠ πΠΊ . ηὐαὲ ἰσρίτυῦ Το τς Ρ. 26ο, ὅς ἴξᾳα.. 
ἙἘσ1τ. Ορεγη ΑὙἸ ΠΕ] 415... φυᾶτα. ΟΧΟΠΙ 1722. οὐγανὶς ϑαπλιοὶ 1εθὉ. 

ἴῃ. (οὐ. ΟΟΕΝΙ]. 5. Ματοῖ; Ρ. 118. (διαίορι ἱπαϊραητυσ Αὐηἶο-. 
τε}15 ὈΥν!Ποπεθ ναγία, δὶ (ΟἹ... Ζαπεῖεὶ οδίεγνας,. ορυίοαίαπι ᾿Ἰη ογΙ ρταπε, 
διαιρέσεις, οἰ υϊοπες, , ἴῃ ΑὙἸζοτε 5 νῖτα πηεπιογαγὶ ἃ Ὠίοροηθ [,8θγῖῖο,. 
ὅς ἃ Ἑδογιοῖο ἱπῖεσ. ἀερεγάϊτα τεςθηίετιὶ - ἃς ἢος αυϊάσηπ ΤᾺ]. συρί ἴτ4-- 
τε 1Π)7εοῖς Βυ)αΐςε (Δοήϊςὶς Ἐχουείθηαι.: [τἀ πιοχ ἀεργεμεπάϊ ᾿η δος. 
ΘΡυΐςα!ο - ΔΒ} δἰ ἀ Οσσαγγεῦθ., ΠΠΠ αἰνιποηες ας ναῦς Αττοῖε!!ς ο- 
Ῥέγίθυς εχοεγρῖαβ., ααΐθὺς ὃς. φυσίααηι ἐδ. (μο. δαὐεοὶς Ὠυ)υίος. ςο}16- 
ἀ]οηῖς δυξζοῦ, υὐ ὃς Παης Ρ. 253. [0]. τεξξ, αυ. νεῖ. {0].8 ἢυης ποῃ. 
εἴτε. σεγπιαηυπλ ΑὐἸ χοτε!ῖς ἐσσταπὶ ἀγραϊς : σκεπτέον ( της 'π (θά, κες- 
στον ) ὕτις ἐφὶ δ᾽ ζώων πρὰς ἀληλα διαφορά. φαμὲν ὅν ὥναω ἢ ζώων «ἢ: 
μὲν νηὶ, «πὶ δὲ ἀδαγατα. ϑνητεὲὶ μὲν ὧν ἐϊσι, δια πέφυκε φϑείρεσϑαι χαὶ. 
οἴ ματθ'. κοινωνῶν, οἷον ἄνϑρωτ Θ' παὶ βδε, καὶ πὸὶ ποιαῦφε Δἷὴ ζώων" εἐ3έ-. 
γκτὰ ἢ. οἷον ἼΑΓΓΕΔΟΙ. ἐὺ 5 ϑνηχῶν ζῴων σὼ μὲν ἐσαι πανναὰὶ γ πὸὼ Ὗ 
ἐγυδρα" «ἰ ἢ πεζώ. κι σ΄ Ἀι δὶ. διυΐεπιὶ Ρ. 250. τεέξς Ἰηοὶρὶς. Διαιρέσεια- 
᾿Αδιστοπέχει" Διαιρέτοι ἐυχὴ εἰς τρία. ἔστι γορ οἰυτῆν ἐν μὲν χϑγιστι- 
κὸν, δ᾽ ὃ ϑυμικὸν, ἕν ἢ ἐπιϑυμητικόν" ἔστι ἢ .σὐ μὲν λοχισπικὲν, ᾧ λο- 
γιζόμεδα" «αὖ ἢ ἐπιθυμησικὴῦ, ἢ πὰς «αιθυμίας ἐναλαμβάώνομε»»" σὸ δὲ ϑυ-- 
μικὸν, ᾧ θυμόέμεθας ᾧ οργιζόμεϑα, ἢ ϑαρσέμενγ ἃ ἐμυνόμεθα' ᾧ «τὰ ἄλλα φεὲὶ 
ποιαῦσ, σῆς. «νχῆς ἄρα τὸ μέν ἐσφὶ λογιστεκὸν, σ᾽. ἢ θνμικθν, σαἢ ὃ ἐαι- 
ϑυμητιχόν. 

Χῖατ ἴῃ πὰς οαάοτη ΒΙ]οτθεοα αυϊάάπιὶ (οάσχ; αυΐ απΐςας ἰπ (τοῖΦ᾿ 
τεγγαγαπχ οτδο- εἰς ογραάϊταῦ {1}, ὅς ἀξ αυο ας ταηζαπγ ΟἹ. Ζαηειτὶ-: 

Ῥ.317.. 
“ππτ------τ:. -..«“-ςπσ--Ἔπ"Ἔο-Ὃυἡ"ὁΏ»ἱκΚ΄.0 7 --- τ ὡτθΠΠΘΠΤΠΠΠΘΠΠΠΘΠΠΠΠρρ’΄ρρ΄πρρΠ5ρΠ΄Π΄ΠρΠρρ΄ρ΄ρΠ6Π66ῸῸ6ῸΦὖ6Κ8ρῳὃΣ΄ 6... 

(1} Μιάς ΟΝ, 4εὲ ᾿ἰς  Κόςρε Τὶ {0 ράῖς, {Π- ρ,..413. Βιδ]οτῆες, Ααρὶῖς. ἄς ΟἹ. Πολπδεμι: 
ΑἸθετι Ριχίαι, δά Ἡείγεῃ. ρ. ΧΧΧΨΥΊ. ϑ8εξ. ΕΥ̓. 6. 3. δὲ τειὶς (αὐρίςατωτ Βηϊς απ εἴγα, 
«ἈΠ Οὐάίσεηι ». 40] ]αςοιὶ Βατάς)!οπὶ ἕμεγαι, ἅ εχ 4190 ρτῖπιβ οῃπίαμ. ΑἸ ἀϊπ4ᾳ Βάιτίο 
φΑρΙεα αι) Ν' ἐς 95 8Ὸ «ὁ τέρατα τεπηαηῇίοε ; εὐφυς ἠᾶτγατ ἀρμά ΝΝΟΘΙΠ . 10. Β-, 
Ρτ4πλ ἢ ἐστ ΠῚ, Ραιτιείυα Ψνεσεζασι, νἱΐωα εἴς ἃ (]. ἀ εν. Πο.,, ἄς ἀεϊηάε ἰπ’ 
Τδείδυτα (οάϊσυτη δ. ΝΜίατο) τοΐσταη . δεί!ιοει 70, Βαριεϊἔς Βιοςλδίας, ςυἱ Ρορκρὶϊ Βγδο- 
οἴο!ὶ Ἠ πξοτῖδπι Εοτε τ! ἢ 6 ΗΠ} ἠοιίάυς ὅς διύῤτοτῖν νίτα 11 ιἱγδιδην ,),  επεῖ. ἅππ. 17γ1ς. ἴα 
4. ἰρατίης εὐϊιδην.) ὅς π ΤΙΝΊ. Τηείβωτ. [τὰ], τεσωΐατην ἀεθεβγβ.), αυΐφὰς ἅπη. 17}4. οδιΐίγ!, 
Ριξειρυοβ ίαο5 (οάϊςες Μίες, 5, Μετεὶ Βηθμοιδεος ἰερξανὶς. ΕἸ]ω(ἀεα. ἀοὐς! ΠΙπαὶ Ραιγιε 
Ψεπεῖ (ἀρετίαπε ετίλιη) Οιτυατίοπὲ Φεδέοδε εὰ «Ἱροίορετίορε ἤορτα ἐϊ μόνο ἀεὶ δίρη. ὕσεοϑο' 
Σεηΐαη: ἱπείεοίαιθ Ῥοβείδπα , {άτῖε 44 φιουκη αεβα. Ε ἐεαπ δε γ ἐπ ΡῬεκεχίᾳ. κγ7ει. ἐπ 8, ἅς 
Ῥοεβε Ἰραϊαηε ἀλ Ἀττι αίγίεὶ οἰφρητ ταρροῖῖς ἀκα ΥΤεῖσθε Οἱρ αείβίαηο Ῥαβοτε «ἀεεαάς (ἴά εἴ» 
Ἀεοδηλιο.) 2 ἐπ Γεπεκίᾳ εγχι6. 
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ἘΠ 17: ᾿Ολιαϊορὶ : «“(ράεκ ὈΟΧΧΙΠ. 1η 4. οπαγασθας., ἕο ΟΥΌ Ζ 4. ο:» 
ἔξου!! εἰτγοῖτεν ΧΝ., Ἠείγοϊ! ΑἸεχαπαγιηὶ -1,εχίσοη. 9. ἸΕ; α᾽ Οτνη!δς 
ἐππι ΝΕ ηοτ}15 πάτερᾶϊ, ἃ Ὁ. ΑἸΡεγῖ!, πον είν ἢ: ἙαΙτΙοπεπη Ρὰ- 
Γαπῖθ, ΡῈΓ [ἰτεγὰς τοραΐυβ. υἵ ΠΙσυΠΊῚ 1ΠΠὰπῷ Ὠυ]υΐοε ρτεσι ἢ ἤπτι πϑς 
ΠΟ ὃς σονσαρι ΠΩΙ: ΤΘΧΊΟῚ (Οοάϊςεπὶ σοηΐξετγεῖ., ἤος Ῥγρίζαγε ποῦ Ρο- 
τυῖῖ. αυοὰ τὰπο. υἱ αἷς αρυά (Ἰ, ΑἸδοτεὶ Ῥτοϊδροϊπεη. δά Ηεΐγοῃ, Ρ. 
36. ϑεέϊ. 43. Ἡδγοβιυμα δἀϊταπι, αυοουπὶ ἤδης “ΠΟ ]Ατ]οηθῖα ἱηἰΙταθγεῖ, 
ΜεπεΓΠ5. 60 ΓΟΠΡΟΓΕ ΠΟΤΊΡΆΓαΓΕ ΠΟῚ Ροΐμπεγιῖ. (απ γεγο ἤὰης [ἢ 5. Νῖατ- 
ΟἹ ΒΙΒΙ]οτῆεοα δάῇτ ρῥγί πιὰ οπηηϊυπὶ ΕἀἸτῖο ΑἸάϊηα., Ν ΕΠΕῖΙΪς ΔΏΠΟ 1.514. 
ἃ Μουίυγο. οὐγαῖα,, Ὠυϊυΐςε ἈΡΟρΡΓΑΡΕΙ σα ήτεῦ 1 ρΊοΙ θη] συρίάο πὶς 
Ἰηςεῆης : ὅς ργοζιπυς ἀεργεμεηαὶ σης δυπιάεπι εξ (οὐϊςεπ), οχ η00 (6- 
τίνατα πτ ΑἸάΐηα Ἑαϊτίο,, υα εὐπὶ Πα εἰ ΗΠΠπιε ΚΟ πόδα (εαυΐταγ, ὅς τε- 
ΠΡΊΟΠ πε τεργωίεητας 9 πο αυϊάεπι Ργουτ! οΟἰϊηλ ΡΥΙ Πλϊτὰς βιεγας (οτὶ- 
Ρίυ5., {εὰ ρτοῦτὶ {έοιπδ., ἐᾶηὰς Ῥεγῖτα., Μαυίατὶ πιαπὺ ραΠῆπι ἐπηδηάα- 
τὰς ἔαἶτ.. Ναπὶ 'ς οὕ ἢος Ἰρίυτη ΑΡορσγαρῇῃιπι ΓΥΡΟΙΠΕτΙς, αυοτγαπι ἔοτ- 
αἸάατυ πη απ ΠΥ ν εἰπε οῖα δα πῆς ἀρράτεητ, ἐχουσοηάυτῃ τγδάδτα ἀ6{1}- 
Ὡδίει, ( 4φὰ] Πογάσιςε τε ροόγυτῃ υἱα5 1 σαυίᾳ ἔτ, οὐτ Ποάϊ πλὰἘτ| ἀοἤάδγθα.- 
τὰγ (ὐοάϊςας), Πος ῥχ! 5 αΠΠρεῆτεῦ σεσοσήον!τ, 501 Πςεῖ ΠΠτεγαγαπι σοι ραΠ- 
ἐϊα. δζ ραυϊο 1ῃτ] σατίογες ΠΧ, 4] 115 ταυάστη ςεγα ροζεγδηζ, ἰτὰ Ἐχρθ- 
αἰν!ῖ, αὐ νοςες αυς 115 Πογγεέγεητ, δή (οά!ςοὶς τη αΥσῚ πεῖ Οπηηἶδὰ5 ἀεί τ ρτας 
ΠΠ τους ἐχῃθεγεῖ : νόσεβ ρεγρεγαπὶ ᾿οπ] πέλας ἐρᾶγανς, ὃς ἰπθρ΄ 6 (ερα- 
Ταῖς (ΔΙᾺ ΠΊ1 ἀυέξα σοηαη χὶς : πλαϊτα ἰΌσα σοτγυρία ἔαπανῖς 9 ὃς ρῥυιοσὶ 
᾿Οσάϊςοϊς Ιεὔξοπε ἀεϊεῖα., (μας “ἐπιεπἀατίοπες ἃ τγροῖποῖῖς ἴῃ τεχίαπι Γ6- 
ΕἾΤ μειβϑα αὐ “Ὅταμη Δρροίωυϊζ : ποηηυ}α τγδηίροῖτα π᾿ {ππὶ τείτίταΐς {6-- 
ἄεπη : ἀὐυσαδηη ἐτιᾶμα Ὑείεοαν!, ὃς Ψιρεγ!πάυόῖα [᾿πεοὶὰ ἀεἰεν]ς, σὰπι 8110 
δλάσπι ἴοςο πιειίας τγαάϊτα εἴης : πὸ ὅς αυφάήδιη.. αὐὑὰ ΙΡΙ δά ίδη- 
{υπὶ πεέοεΐατία νἱάεβαητυγ, δια ας . ὅς ἐδ ᾿αὐἹάθπὶ ἐδ ἔμο : οὑπὶ ΠΕΠΊΟ 
δἰτωτή Ἡείγο!! (οάϊσεπι δχίασε τὰης δυάϊνἶος. τεῆς ἱρίο Αἰάφ ἴῃ 
[0 44 Ἰοαπηεπὶ Ἰδσοδυπὶ Βαγάεϊ σου Ἐριοία ᾿εάϊσαζογία : ὃχ αυὰ 
Ἠὶς αυφάδη ΡῥΥΓΙΠΊΟ ἡ! ραπήα σὴ. δηϊθηυδηιὶ ἀρροίτις ἀεοϊαγεπηας 
ἜΧΕΙΠΡΙ 159 αυαπΊπαη 1η Ὥος (οάϊςε οπιεπάσηάο εὐἠεπέήοαιμα γϑτοπεπὶ {ε- 
οὐτὰς5 {μετὶς Μυίγυς. 515. δυίεα ΑἸάυς Ρις Μαπυῖς Τοαμποηι 74- 
ςοδύμη Βαγάφ!οηυπι.. ἃ αὰ0 ἔυπο Ηείγοῃ!! (οάϊσεπι ἀσσθρογαῖ., δἰ]ο- 
αυϊταγ: “ς 51 σαῖογὶ {τυά]οί!.. ἸΝΟΡΙΠ ταῖς Μαπίυδηᾳς ἄθοὺς, Βατάςιοηθ, 
ἴμα ροηϊε, ἃς σταῖς. υὐ Ἰρίε ἔβοϊβ. , Ἰυνάγεης πΊ6ὲ δάθηάὶς ρυδ]οδηα}{- 
ἢ086 Βοπὶς ΠΡΥΙ5.) 40] ταπηαυδπι γἹ παλιγγενεσίαν Τεν]ν] ςαης πε ΟὐΓᾺ 
δε ἰαροῦδυς., ὈΓΕΝῚ αὐυδ Ρ] ΓΙ ΠῚΪ, 401] ἀείγάεγαητυν ( ἢς ). εχίγεητ ἰὴ 
ῬΟΒΙΙουπι., υὐ ἀε Ηείνομϊο ἐβέϊυπι εἰξ, ηὐθπὶ ουτη Ρέπες ἴὸ τδητυπΠΊ οεἴΐᾷ 
ἄυςετγες., ὅζ νέγε ἐοεζαῆθδθ : πειὸ δηϊπὶ εἰξ. ηιορά ἴς᾽8Π|. 4] ΕΧίαγα 
ΔΙἸυτη δυαΐινογιτ : δυπΠΊ δή τὴη6 ΤὨΠΊΓΙ. υὐ ἀαγετυτγ Πἰπργπεηάυς ἱπιρτγείς- 
(οὐ ὼς ΠΟΙΓΙ5..),. Π1Π1] Ργογίας. ἃ] 04 ἐρεέξϊδης., ηὐυαᾶπη.. αυς τὰα εξ ᾿ἰδε- 
ΤΑ τας. 60] τυὺ5 ὩΠΊΟΥ εἴρα [Ἰτογαῖος ν γος. υἵ᾽ ἤατ σοιπιπυηῖς Ττα] οἱ] 5 
ΟΠΊΉἾΡυ5 Εἴ1ΔΠΔ ΡΟΐζετ]ς., ἵνες ἱπη]τα τὶς ἰηνίάος φυοίάαπι., 4υἱ ἀιπὶ {6 
ἴο!ος εἴς ἀοξϊος νομιηῖ, ὈΟΠῸ5 {ἰδτος ἐμνιάξης δ[}}|5 : ἰοὰ τὰ} οπιηές 

αιατὴ 
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δυδπὶ ΠΗ ΠΠ1Π105 ἔογε ουρίθης ( ἐς εηἰἷἢ ὃς αἴας ἃς Τιαεῖπο ἀοῶ.- 
τῆ 15, Ματιπειηδεϊοατυπηαις. αἰ ΡΓΓπαγαπι Ἰοηρσα ρεγί τπῆτπυς ) ΒΙΒΙΙοτμο- 
Οἀ πὶ ἴυδπὶ Ρ]εηΔ ΠῚ ΟΡΓΙΠΠΟΓΌμ. ΠΙΘΓΟΓΌΙη. ΟΠΊΠΙθυ5 δεηίρμὰς ἱπηρεγίῖδ. 
Ἐοςοε αυοά }0Η}:.. (βέξυπι εἰξ ἀΠ!ρεπῖεγ. Αρίτηὰς ἐρίτωγ εἶδ], 4υᾶς ροίς- 
ἴχπιις ΘγΑῖ]α5.),. ὅς ποίϊγο, ὅς Πυστϊοίογαπι. ποπιῖπθ., 4] πος ἱρίο [ΐδτοὸ 
αἰ] απὸ... . Βαης δυΐεπὶ Πἰδγατα τὰδ᾽ τὰο πομλῖπα 'π Ραυδιίουπι εχὶ- 
τὰ νοϊυϊηις5. Βαγαδιϊοπε ἀοε!πλε.., αὐ ὃς ἰδὶ ἀεδεγεῶς ἢος τηὰπεῖδ 
ἰπυσϊοῇ͵. υεπι ἐο βταζίογεπιὶ 01 ἐπτυγαπιὶ ΟΧἢ ἰππαπιυδ., ηυοὰ εὐπη 
ἹΜαυίαγις. , Τοιηραῖεγ. υτγίηπθε ποβγυπὶ.. αυδηταπι ΡΕΓ Οοουρδίίοηες 
ρας, ἀΠΊρθητεῦ γοοορηονὶς., ἐξοϊζαυς,, [ἰοες ουτῆπι, πατρὸς ἐρείω, Οὐδία- 
ῬΙατίπια ἘΠῚ πὶ 'πΠ Ε0 ἰοθο δπηθηατα ἔμης - ἰά αμοά ἔβοι!ς ςορποίςεξ, 
40] ΕΧΟΠΊΡΙΑΓ ἰρίωπι οὐπὶ πον ἢὸς ςοπέετες, αὶ. ΜΝ πεῖ 115, τπθηίς 
-Αὐρυο ΝΙ  Τ ΧΎΤΙΙΣΙς, 

Οὐυοϊηοάο δυζειη {6 σβείϊεγιτ Μυΐαγις π΄ πὰς Βαγάε!!οηΐδηὶ (οὐϊοὶς 
ΤΕΟΘΠΠΟΠΘ. , ἴΔ01}16 Δρραγεδις εχ 1||ὰ φοἰ]δτίοηθ Ἑαϊτοηὶς ΔΙάϊης ουπὶ 
ΔΡΟΡΙΆΡΠΟ., ΕχΧ 40 ἀετγιναῖα ἔπ. 

Ῥ, τ, ἴπ ἘρπΠῖοϊα Ἠείνο!! αὐ Ἑυϊορσίυμη., δὲ ὃ «ἰὸς κωμικὰς ἰδέα, 
υδἷ. υἱ τῃ (Ποαΐτςε, ἢς δ ἴπ Ἑαϊτίοπε, νἱάθς ἦδία ἢπε Ἰοτὰ {0δίογιρτο, 
απετηδά! πὶ ὃς Ἰηΐτα σουτη., ἴῃ ἢὮΪϊ5 ᾧ ταύτη χρησάμενος τῇ διανοίει 

ὉΔῚ {αδίογ δὶ ἀεδυϊῆξι : αὐ αυϊάθπι αυδηηνὶς [εν ἢ Πγηα, ἀγρυσμῖ αυδη} 
τε! σοί 116 (οάεχ 15 ΑἸάϊπα Ἑάϊτίοπς ἔιογῖς ἐχργεῖῃβ. , δὲ ποπ ἔα! 
ἃ Μ|ᾶαυίωγο εἰπεμάδζας, 
[1 4. 1η (οά. ὶ μὲν ἀλλὰ ᾧ παρὸ ποῖς ἑατροῖς ; ὉδῚ ρΡοΐξ ὀλλοὶ χαὶ , 

ἃ Μυΐατο ἴῃ (οαϊοε δὐάϊταπι ὃς {ἀρετγίογίρεαπι σὸς, αυοά ἀεξεγαῖ ; ὑπά46 
1ηὴ Ἐπ, εἰ μὴν ἀλλὰ ᾧ «ὡς παρὰ τοῖς ἑατρμοῖς. 

1014. 1ὼ (θά. ἐδεμίαν χέξιν ὥςε παρέλιπεν, ὉδῚ ἡμᾶς ἐιδέγαι ,), υοά 
ἴπ (οὐ. ἐξεζᾶς Ροΐξ ὥσσε, ἃ Μυΐωγο δή «πιατρίπεπι δήδίτυπι εἰς : ὑπ46 
Ση Ἐπ, ἐδεμίαν χέξιν, ὥσαε ἡμᾶς εἰδέσω,, παρέλιπεν. " 

ΙΪη (θα, ἀν ἐυρεῖν χαῦσι διυυηϑᾶεν, ὉΔῚ ἀςορηζας στανὶς ἴῃ ὧν Τη8]6 8 

ἢ γάγῖο Τοοἰ]οοαία5., γεῦὶα α Μιυΐωσο {γαηήνοτγία ᾿ἱπεοία ἀεϊεῖας εἰ : υπ- 
ὧε ἴῃ Ἐαὰ. ανγευρᾶν, Ρῖὸ ἂν ἐυρεν. 

[ὴ ((οἡ. ἐπαινώ μὲν ἔγωγε; δὶ ὄν, υοά ἃ (οάϊςε αδϑεζαῖ. ροίξ ἐσω- 
γῷ μὲν, ἃ ΜΙΕαυίατο 44] ογὰπὶ δήάϊταση, ἃς πίης ἴῃ Ἑαϊτϊοπείη στεσερίαπ. 

Τάς τε πολυσήμες, ΗἩῖϊς πολυσήμες ἴῃ (οά. ςοππρεηήϊο ΠΠτεγαγὰπι τὰ- 

Ῥτφίθηταταπι., ἃ ΜΟΙ το ροίξεα οὰπὶ οπιμὶθυς ΠΙΤΕΓΙ5., ἢπε σοπιρεπαϊο 
δὺς Ὠέχὰ 5. 1η δος ἰρίοπηες (οήϊοε τοίοσιρζωμα ἔξω ; αυειηδαάμηοάαπι ὅς 
ἴῃ Ἑάδτοης ἐχργεῆαπι εἰς. 
1 Εά. μὴ παραδραμὲν, ἃ ἐσαφᾶς παραλιπᾶν. ἯἮϊς ἴῃ Οὐ, οτ πὶ 

ἔχμεγαις μὴ δηΐθ παραδραμᾶν, ηυοά ἀεϊπάς 4Α Μαυίυτο ἴῃ πος Ἰρίο (οαι- 
οἷς Ιοοο Τυρεγίογίρτυμι, ὅς ίης ἰπ Εαϊτίοπεπι τοςορταπι ξΐξ. : 

Ιῃ ἙἘά. τὴς Ἷ φιλεπιτιμησῶν μέμψεως, Ἧος τῆς ἴῃ (οὐ, οὔ ΠῚ. 

ἀεδεῖαγ Μαυίωτο, αὶ {Ππ4 ἴῃ Ἰρίοπιες (οάϊος μα πιδῆὰ ἐἀρεγίογ ρταπα, 
Ὡς π᾿ Ἑαιπτὶομεπὶ γεοὶρίεπάμπι οὐγαν τ. ἱ 

ἴῃ Εα, σα βιβλία «ὡροσϑεὶς Διογενιανῦ « ας εἰ ἐπιοηά8[10 Μυίατι ᾿ 

4] 
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ουἱ 16. Οοὐ. Ἰπνεηεγαῖ προϑεὶς, ὅς ἔχ ἰοςο {ἀρεγίςγιρῇξ αὐ σ, αυοά ῬΓΙὰς 
ἠεεγαῖ. ὃς ἢϊης ἴῃ Ἑσποηεῖι αὐπηῆαπι [υ] Ὁ 

Ια Ἐπ, σαῦσπε δ᾽ εἰυτὸς ἰδίᾳ. χειρὶ γράφων. ἴῃ (οά, οὐ! απ σαῦτα, 

Ἰδιάεπι δά τηαγρίπεηι ἃ Μαΐατο {πρρίοταπι εἰς, ὅς δῖπς ἴπ Ἑαϊτίοπεπι 
τεσερῖαπ. 

Ιη Ἐώ, λέξιν μὲν ἐδεμίαν δὶς δὰ Οοάϊςὶ5 πιαγσίηεπὶ σογγοχίς Μυ- 
ἔωτυς, Ὅγο ὅτε μέαυ, ηυοά “πὶ ΟΟοᾶ. : 

Ιη Ἐά. σεῖς “εξ παροιμίαι. ἀποδέδωκα πὸὶς ὑποϑδέσεις. Ἐς χε, αυοά ἱπ 

(οάϊοε ἄξεζαῖ, ἃ Μαυίατο {ἀρετίογιρτασπι ὃς τη Ἐ4, δήάιτζαπὶ" - ὅς ὑποϑέ- 
σεις, 404 [ΠΓΟΓΑΓᾺΠῚ σΟΙΠΡΘΠ410 γοργρίεπιαθαῖοῦ., οὰπὶ ΟἸΉΠΙδῈ5 Π ογὶς 
4Ὁ ἐοάεπι τείογιρταπι, ὃς ργατετεα δὴ πλρυρὶπεπὶ ἀρροϊίαμη., πθ ἴγρο- 
ἘΠΕ 5. ἘΓΓΆΤΕ. 

᾿Απέτελα «Ὡρὸς τὴν σὴν ἀναμίληπον φιλέαν.. δὶς ἴῃ Ἐά, ἱερίτυῦ, ὃ δά 
πηαῦσΊ ἘΠΊ (Οὐ ϊοὶς ἃ Μαίωτο οοτγγεέζυπι ἔα], ΡΓῸ αγαμείλικτον,, αυρά 
1η (ὑοή. ἰεσεδαζυζ. 
“Ἑυρὸς ἂν ἐΐκελθ', δ1ς. ἴῃ ἘΔ, ὃς ἴα Οοάϊεςε 4 Μυΐίυτο εἰπθηάδέυμπι. 

ὍΓΟ ἐὐρΘ' ἐξκελθ'. δὲ νἱάες οὐ αι ἂν, απο Γαρογίογρῆς Μυΐτυς. 
᾿“Ὅμοιθ' ὡς να. δῖ. ἴῃ ἘΠ, ὅς δή (οάϊοῖὶς πὰρ πδπὶ 4 Μ]υΓΟ 6. 

τηθηήατι ΓΟ ὁμοίως" εἶγσα. υοά 1η. (Ωοα: ( τη) 

᾿Α.δενγ' ὀἐχλᾶν .« 51. Μαυΐυτυς δὰ οταπι (ὐοαϊοὶς οπηθπάαν]ς, δι δα! 
δχλᾶν, ῬΙὸ ὀλεῖ». αὐοά ἴῃ (οα. 

᾿Ααδεν" ἐλύπησαν. δῖ. ἴῃ (οὐϊος {ὠρεγίογιρῆς ὃς βάϊας Μουίασις, ΡΥθ 
ααδαν. αυοά ῖη. (οα, 

᾿Αάσῷης.» ἥμαρτες» ἐβλάβης. 8ὶς -η ΟΟά. επιοπάήανς ὅς ᾿δἀϊάϊε Μαυΐι- 

ΓΙᾺ.) ΡΙῸ ἀάθϑης. αυοά ἴῃ (οὐ. 
᾿Αχσίφρονι " βλχψίφρονι., ᾿ϑρενοβλαβᾷ" ἀέσω γὰρ, αὸ βλάψω. Ἡϊς Μυ- 

στὰς ἴῃ (οή. οποηήαν!τ ὅκ οἠ]ά1τ. ἐασίφρογιγ ΡΙῸ εἐασήφρονι,) ὃς «έσω, 

ΡΟ «ταὶς ηυοά- ᾿ἢ Οοα. Αητε Ὦυης ἀΓτΙου Τάτ πη (οὔ. ἱερεβατωγ ᾿Ααέ- 

ϑης" ἐβχάβυς, αυοά ἀεϊενῖς Μαυίαγυς., ουπὶ νἱάεγες ἤφο ρεγζίπεγε δά 
Ρταςεήεητοπι αὐτου πὶ ᾿Αάσϑης" ἥμαρτες, ἐβλάβης . 81. Ἰάεπιὶ ρΡοΐξ Κό- 

ρίω" παάρϑένον, "ἐφϑαλμὸν ᾧ πῶδα., ἀείεν!τ Κορϑέλχω " σύςροφοι. σωροί. 

᾿Αβωηρᾶσιν" ἄδυσιν. 510. ἴῃ (θά. σογγοχῖς . ὅς ἰῇ Ἑαϊεοπεήμ τέςερὶς 

Μαυΐγας, ργοὸ ᾿Αβηρῶσι, διδᾶσιν»γ αυο04 ἴῃ (ο΄. 
᾿Αβης" οἰγαίσχυγαθε, εἰνόσι θ᾽, ἐσύνετ Θ', εἐνο Θ΄. Ἡ!ϊς Μαίτας [ἢ (οά. 

Το. 11. . ἈΚ ὃς ἴῃ 

(1) ΕἸ. ἀτνη!ςνγ, φαΐ αὐ 74τὸ ΑἸθοττααι ἀϊσεπτοπι δὰ ἀἐ ΤΊ. 88.) Ἵπτε γα}. Βυϊαΐος Ὁο- 

ἀϊεὶς ςο!]ατιοπεια. ἰμηπτατατας (απ) ἰ αἰϊυὰ εἰν ο"}}} ἐχεπιρ] πηι γεπειιῖς. {01 το Ἰρίο 

τεπηροτε ςοπηρᾶνατς ροιυηἴςς , (ρεςιπλεη 1Π}185) Ρτκίαιϊοηεπι πειὴρε ἀ4 Ευϊ]οδίι ιν ὅς 1!Ἰτεγἂι 

Ἐ, τεάυχ αἱ ΟἹ, ΑἸδεντὶ δείῖ. 85 4υϊάεο νλγίϑοιεβ ἴῃ (0 Εἀϊτίοπε ἀερόπείε ἴς ρῦος- 

{ες ΑἸδεῖτι γ,. ηἰθ}} αυά εκ ᾿ἶϊβ ἰπ ρταϊείσμειη δά Ευ]οξία π΄. Δπμοτανη 7), Π1Π Δ σ- 

αἴων, Ὅΐο ᾿Απίων Ιςξὶ ἴῃ Με. Νεπεῖο, ὅς 'π υτιογιρας Εάᾳ. ; ὅς «ἡ Πᾶς νεῖθά, 4υΐρις ο05- 

εἸυάϊτων 1114 «ἅ Επϊοεία αι Ερίῆο]α,, δεῖ εἰδέναι τὸν λέξιν τίνα ζητῶντα εν τῷ λεξικῷ τίς 

τῷ 'κι τ. Ἀ. υἱφὺς τἀ Ἤπειη. χαὶ ἐπὶ πολλῶν χέξεων τῆτο ποιῶν πολλάκις.) ὡς εἴρηταί, 

ἑνρίσκεις τὸ ζυτόμενον, λα Ἴείγομιι εἴς που ροϊΐς ροίξ Ταπεαυΐΐαπι ἙδΡγυτα πλοῃεῖ 5 

{ζω ριτάτας δἀϊξέξατη εἰς ἤδης δάπηοπίτἰοας πὶ ἃ δίατοο Μυίωτο , 401 ὈΓΙ ΠΛ ΔΤ Ἑἀϊτιοηεπ [ἐ- 

ςοζπονῖς. δης δυϊεηὶ ςοη͵εί υγᾶπὶ ρτοτίας ἐψεγιῖ (οάϊει8 τηΐρεέϊϊο , ἴη 400 Πᾶς γεῖρδ. Ὶ 

ποῦ (εευπάα Νίυίζωτι εἰπεηἀληεὶβ) («αὶ ρα 1ἰδγάτιί Η εἰγοῃίθτα εχίς εἰ ὈςΒεῖδ 8η ΦΧαΓΔΙ Δ 
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ὅ. ἴῃ ἙἘά, τεᾶῖς δάάϊάϊς ἐσύνετος. αυοά ἴῃ (Οὐ. ἀδογαῖ, ὅζ αἰ θ9 ἴσο 
ςοἰοοατ ἔμεγας ρος ᾿Α Δησεῖ, ἐπινοῖ.. 

"Αβια" αὶ βιώτιμα, ἢ βίαν ἐκ ἔχοντα. Αβιοι, αὶ βίαιοι , ἀκ ἄδικοι, 

ᾧ ὄνομα ἔϑνυς, Ηὶς Μυίωγτυς ἀες ἴμ'ο ἴῃ (θά, δὲ 'ἰῃ Ἑά. τεέξϊε δάἀϊήϊαϊς 
Αβιοι., ῬΟΙ͂Σ ἐκ ἔχονσα. 

᾿Αδκλαβύνιον" σαρὰ πλεκομένη πωρ᾿ ᾿Αἰγυπτίοις ἐκ βίβλων «ρὸς χ όϑδαρ- 

σιν. Ηἰὶς τεέῖε Μυίχγτυς ἀε ἴωο ὅς ἴῃ (οή. δὲ ίης πη Ἐπ4, «ἀμ ]άϊε 
φρὸς Δηΐῖα κάϑαρσιν.- ' 

"Αβλαυτοῖν ἐνυπόδητος. δὶς Μαυΐαγυς 1 (Οοὐ, δὲ 1ὴ ἙἘάῤ. 'ςογγεχὶϊς Ῥσὸ 
ἀβλανα ὃ... 

“Αβλητος- ἄσρωτθ', ἐκδέκες. δι. Μυΐστυς ἴῃ (οὗ, ὅς ἴῃ ἙἘἀά, οοῦ- 
ΤΟΧΙΣ ῬΙῸ ἄτρωτθ' ἐκ βολξ. 

᾿Αβλόει" σπένδενγ Μακεδόνες. 516 ᾽15. Ὁοὐ. επιοηήαν!ῖ ὃς -φάϊάϊς Μᾳα- 

ατὰς Ῥῖο ᾿Αβχοή. 
ἼΛβετον" σὴν δυλείαν, ᾿Αργᾶοι .« 5ὶς ἴῃ ΟὐΟά, επχεπάανὶς ὃς δα! 

ΜΜυΐυτυς ρῥτοὸ σί ἐλίαν. 
᾿Αγάχακσιθ'" καὶ ὁμόδυκ Θ΄. δὶς Μαυίστυς ἴῃ ᾿Οοἄ. Φογτεχις ὅς εὐ]41τ ῬτΦ 

ΨομοόϑολΘ᾽.. ᾿ 
᾿Αιγανέμσιν ἱέντες" σοῖς δόρασι βάλοντες.. δὶς 1η Ὅρα. δηηεπάαν!ς ὃς 

δίης «Εὐϊήϊς Μαυΐαγι5 ρτο ᾿Αγανοῖς" ἐόγασες σοῖς δόρασι βόλονγτες. 
᾿ΕπαλημμένΘ'" κατέχων. φετυχῆκως.- 51. ἴῃ (οὐ, οἰποηάαν!ῖ 3, ὧς ἈΠπς 

εὐϊάϊς Μυΐτις ρτὸ ᾿Ἐσιχημένθ'. 
Μαΐρα" κύων, σὸ ἄςρον «-. δι δὲ αἰὼ σελήνίω.,. Ἤλης ΨοΟΓΕΠῚ σελήνίω 

ΡέΓ ςοπιρεπάϊυταη ἴῃ (οὐ, «ἀχαγαῖαπὶ ᾿ΟΌΠῚ ΟΠ 5. {Πτετῖς δά δ] αἴάετ 
Οἴάτι τείςγιρης.,, ὅς οὐϊάϊς Μυΐυτυς. [Ιδίάσπι : δι ὃ Προίτε ϑυγασέρα . 
᾿Αἴϑρης ἐδελφὼ ναι. δὶς δὰ τῃηαγρίπειη (ΟΟά]οὶς Πογγεχίτ, ὅς Πίης 6ἀ]- 

ἀϊς ἹΜΜυΐγαυς, “σατα απΐεα εσεγείυσ 16 (οά. «ὡρὸ σὸ ϑυγα ᾿Αἴϑρας ἀδελφό 
ὄγαι. 

Μακεσέκραγθ'. ἴῃ ἤἥπε δυϊαίοα γε] ἰΘΡΙΓῸΡ αἰλεκτρύονα ᾧ γέλασον 
λέγεσι. δὶς αἀ ᾿Οσοαϊςοϊς5 πηαγρίηοπὶ ἃ ΝΜΙυΐαγο εἐπιοηδαταπὶ ὅς ἀεϊηαθ ἐς 
ἀ4:τὰπὶ.. Μίαἰε ἱπ (οὐ. γέλες, Ρτὸ λέγόσι, 

Μαΐνης . «ὦ. ᾧ λων καςαλέγων ὀνόματα βόλων. δὶς 3) τηδτρί βοη τος. 

αἰἰοὶς ἃ Μαυίωγο οπιεπάσζυπι, ὃς ἀεῖηάς εὐϊζαπι. ; 
Συμπεφυλεσσεγνώμενος " -σωωπεϑλιμμένθ' Ἴη Οὐα, συμπεφίλα σααάυομίθ". 

ἹΜυΐατυς ἀεἰενὶς ἰλα σπονομϑ'., ὃς Τωρετίοτιρῆς υλλεσσεγώμεν θ΄ . υοά ἴῃ 
ἙαΙτΙομ ἐπὶ τοσορίαμηι (ωϊξ.. 
Ἄρε 'ψεγο ὧς ρῥγίπηα ἰἰδγαγ! τηδηὰς ἃ ἱξοηάήα ἹΜΟΐΩτΙ ὀπιοπάδητί ς 

ΤῊ Ο]15 ἀἸσποίοατυγ, τοιῖυς {τέσ Ξ.. 08Π| Ἰπΐερταπη εχ πος (οαΐςα ἃ 
ε ἀείοτγ!ρίαπι., ἐρεοϊγηϊηῖς ἴοοῦ 44 ΑἸρεγίαπι ατιυ!ογας αἰ Ὄτυς, ςοἱ- 
Ἰατὶοηθτα 'σὰπὶ ΑἸαΪπα εὐϊτίοπε Ἱπη Ἰτααπηυς. 

ΞΞαίνει " διαξέε,. τγήϑε, σωρένει. δὶ. Επα. ΑΙΔΙ ὃς ΑΙΒΟΣΙΙ , Ὁδ᾽Ὶ Πὶς 
οδίεγνας τοπονίυπὶ ςοη] οἰ δ χνύϑα, ξυρᾷ, ΡΓΟ γήϑει, σωρέυοι; {εὰ ηἷ- 
ἮΠῚ πιιταπάσμη., οὐ ἢς Παρεας Ἠείγοῃ!! Οοάεχ Ψεπεῖυς., 4υθπὶ ἰπ 
μὰς {τετα σοπίυ { (6 Ῥγοῆτεταγ, 5ε4 (]. αὐ ΟΥν}ς, οὐἱ δος ἐρεοὶο 

ΞΏςη 
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ῆοη ΑἸδεγίο ἐγϑάϊεϊτ, δάάεγε ἀεδυ ες, ᾿ὼ μος (οάϊςε Ψεπεῖο ρῥυϊπια 
πα Θχατγαζαα ἰε'ὶ ξένει., ἃς ἀεὶπήδ δὴ ογαπὶ « 'Ἰυΐατο εἰπμοπάαστςαπι 
ἐὰ. αἴ {τ ξαίνοει, αυοΐ πίης ἴῃ Αἰάΐηαπν Ἐπ᾿ Ιοπ πὶ τεοόρταση.. δ᾽ ἀεπη, 
ἔρια χαὶ δέῤῥειν ἱμάναι. ΝΥείοϊο αυοηοάο (]. ἐ Ὄτν"ε (ΟἹ. ΑἸθεγῖο 
ἀϊσεγε ροζυογῖς, ἢἰς 1 Μ5. Ψεμεῖο Ἰεσὶ ἡμώφιονν ουτὰ 'ἱπ δῷ ἱμάναι ηἷς 
τις ἐογίρτυπη ἀρραγεαῖ . 

Ξανια "  κτέγια, ἃ αἱ γωνᾶκες χρῶνται ὡρὸς τίω πρίχα. καὶ ἃ φορᾶσιν 
κ᾿ το κ. Ηῖὶς ἐ᾽ Οὐνλυς οδίεγνασγε δ ΑἸδεγζαμι ᾿ποηεσγὲ ροζυ ες, ἱπ 
(οὐ. Νεμεῖ. ρῥγα τηδηι (οτϊρίυπι 1ΠῸ ξαγιον » ὅς ἐφορᾶσιν, ὃς {ὲ- 
ουπήα ΜουίυτΙ επηεηβαταπη,, ὅς πο ἴῃ ΑΑἸαϊηαπΥ τεσθρταπη ΪΠἔ, ξάνια 
ὅς ἃ φορᾶσιν . Η]!ς οπιῖττο ἰεν τη, οἵ ςοπιρεμάϊα στρίχ ραυ]]ο ἔα- 
ΡΓα., ἃ δέχ Ρδυ]Πο ἰηΐτα, , ΡΓῸ αυϊδὰς δά οὔαπι οὐτὰ οπηηϊδυς Πἰτεγὶς 
ἹΜαυΐυγυς τεργαίεπίαν! τρίχας ὅς δέχεται . ΠΠπ|4Δ δυζεπὶ οδίεγναπάμπι. 
οἴ ραΐεαῖ αὐᾶπὶ τε! !ρὶοίε (οάοχ 1116, ῥσγοῦτὶ αὶ Μυίΐωγο επιοπάδζυς ἔαϊζ, 
ἃ τυροζδειῖς ἐχργεις μεγιῖ, οὐαὶ ΜΙυΐίμαγας ἱπιργυάθηῖεῦ 1η ἢϊς νεῖ- 
ὈΪς5.. ξεναγᾶ, δέχεται ξένος, Ῥοΐζ δέχεται , ηαυοά δά ΟΥΔΠῚ Οοὐπὶ οἴηηΐδυς 
ἔπτεγὶς τείογιρῆς . Ρυηέξαπι ἱπτεγροία ἶες ἀηῖε ξένος γ Βοος ἱρίαμα ρυη- 
ἔϊυπα ρεγρογαμα 1η ΑΙάΙπαπὶ τεσθρταπι ἔπ. ν 

Ξεναλόγθ' “ ξένες συχχέγων, Ηϊς ατν"ΠΠυ5 ΑἸΡεγαπὶ τηοηεσο Ρὸ- 
ἐυΠΈ{τ ἴῃ (οὐ. Νεηδί. ρεῖππα τηᾶηὰ ἰςγιρίυμα ἔπ ξεγαλόγθ', ξένα συλ- 
λέγων γ Ρῖὸὼ αυο ΝΜΙυίΐυτυς διπεμάανιτ. ξέγες 7), αυοά ἴῃ Αἰάϊπαπι τεςε- 
Ρίυ . ; : 

Ξενίζα" σα ξένῃ χρήσασθω φωνῇ. Ηϊς ἀἤ ΟΥν,]Π Ως ΑἸΡεγζυπὶ ᾿ποπεΓα 

ἀενυ ες πος ξεν» Ρυϊππαη ἃ Οοά. Μεπεῖο ἀρίἶἴε., ροίζεα αὐ 1Π1ὰς 
ηάτρίηεπὶ ἃ ΝΜυΐαγο τεξϊε δάάιταπι , ὅς πἴμο ἀεηϊαυθ ἴῃ ΑἸάϊηδίη σὸς 
ζερτυπη Ὁ 

Ξεςός" ὡμαλισμένθ' . Ὠ ΟΥνΠ]ΠΩς5 ΑἸΒεγσαπι ἢἰς πποηεγα ποσί εχὶς ἤδης 
ἐε Μυίυτγὶ εἐπιεηήατοηθπι., {εὰ ἴῃ Ψεπεῖο (οή. ργϊπηα τηδη Εχαγας- 
ἐπὶ 1 ὁμαλισμένθ᾽ ι 

ΞᾶνΘ'" φίλθ' - δὶς Μυζχις επηεηάδανὶ τ Ῥτὸ ξεᾶοι, αυοα ἴῃ (οὐ. ρτῖ- 
τηα τηάπὰ ἐχαγαῖυῃ 1. Ὡς ἤος Θυοαυς {ἰμ1τ ἀ Οτν} 5. 

Ξογοσύνης" προσχηδέθ' σίῳ ὀικειόσησα ἐμποιόέσης « νες ἢϊς ἀ᾽ Οτν Πὰς 

Αἰδεζίαπι δἀϊμποηυϊτ, ἰπ (οί Ν ἐπεῖ. ργηα πιαηὰ (στ ρτυμ ἕω ΠπῸ ὡροσ- 
χηδεόςις τί κι τ. κι. ὃς α Μαίυτο εἰπεπήδτυπι «ροσκηδέθ᾽. 

Ξενηλατένπαι . Ἐξ Ὠὶς εἰ ΟΥν] 5 ΑἸδεγίαπι σπόηεγε ηξρεχὶς η (οὐς 
(οὐἱρέυπι ξενυλασσόνσω, δι ῬγΓὶὰ5 τ ἃ Μυΐίυγο τεξϊε ἀεϊεζυτα. 

ΞένΘ' " ὁ 589. Νείοϊο, φυοπιοάο εἰ Ὅτν 15 ἀἴεεγε ροζαεγίε ἴη (οὐ: 
Με πεῖ. εἴθ ὁ949΄, δὲ. δά πιάγρίπεμη, ὀϑνεθ', οὐπν 'π ἤοο ἰερᾶτυγ ὁθᾶ θ᾽ 
ἐοη)υηξδε πη, ὃς οὑπὶ {ρίτίτα αἴρεγο, πέσ αυϊθαιδπε Ρῥσχοσίως. δῷ πηᾶγρὶς 
ποπὶ Τςοη)εέϊυπι. ἀρρᾶγεαῖν 

Ξενοῖν " χαπάλυμα, ἢ ΤΑ βρϑν λέγω» « 5ἷς ἴῃ (οή, Ψεπεῖο οὑπὶ ἐς 
ἤεγςο, αυοά ἤρηυτα ἃ Μαυίωτο δἀαίεξυπι, υἱ Ἰεξιϊοπεπα, ΓΟΥΓΙΡ απ ὃΓ- 
δυαῖ, ὃς ἴβ Εαπίοπεπι ΑἸάϊπαπλ τεοερτυμῃ [αἷτ. δ 

2 2:4 - 
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Ξεστήν" ἐξεσμέγίω" “παρὸ Ὑ ξεςἰὼ ἐτάνυσσε τράπεξζαν, ὮὨ" Οὐν!!Π ας οὔ- 
[εύνατε ροζυ ες ἢ. (σά. {ςείρεαπι Αἱ Πς ΡΕΓ ὑπυπΊ ἤσιηὰ σὸ ἐσάνγυσσεν . 
δζ ἰξουπάσι ἃ Μαΐιγο δἀάίϊταπι (αἰτ, 

Ξιφήραι" ξίφθ' ἔχοντος. ἴπᾳ (οα. Νηδέ. ξηφιΐρας,, ξίφΘ' ἔχωσι, ΡΥΟ᾽ 
40. Μαΐαγις διπεπήανίς ξιφήρυς" ξιφ Θ᾽ ἔχοντ᾽. ἀξ αυὸ Π1 1} ἀ ΟΥν!} . 

Ξιριξής. Ἡϊς ΑἸδεγεῖ : ““ Ρεϊῆπιε Μς. Ψεπεῖις ξιφιςύν .., 564 οἴατδ 
ἴῃ Με. Νεπεῖο ἱερίταῦ ξιφιτὴς, πθο αἥεαηαὶ ροθυμι, ἠαοίποία ἀ᾽Ὄεν!Π!.. 
ξιφιτὸν ἱεσεῦε ροζαρειζ ᾿ 

Ξυλλεχκτον" σωναλεγμένον, παωρετώς.. δὶς Μυτι ἢ οἰπρηδφαῆδ. ΡΟ χα- 
βετ 7 αυοα, ἃ, Ρτὶπηα τπᾶπὰ ἴῃ Οοά, οδίδεναγδ' ρος εἾ ΟΥν}}}: 

Ξύχον" «ρῶχον βάϑρον «αὐ ἐν τῇ φργὲδ μείχ. Ὠ ΟΥν] ας νἸάρτο Ροζαϊτ; 
Ὡἰς Μυΐαγατι δά: πιαγρίῃμθια γε ει ρηΠἙ τὸ ργὸ τῷ ἀυοά ἴῃ (64. 

Ξυμβολιμοίας,, 515. ρτγοτίᾳς ἰᾳ (ΠΟ, Ψοηστι ἀπ4δ ἡρίοϊο ᾳποπίοῦο ἀἢ 
ΟΥνη 5. ΑἸΡεγῖο ἀΐσέγε ροταστῖτ ἴα δο ροϊῆπιε Ιερὶ, Ξυμβολιμᾶθ᾽,, 
δίκας χ σι λ. ; ς ἱ 

Ξυμβόλες φῷ' τὰς Δ δ ππαρμῶν ὁτωνγισμὲς ἔλεγον ᾿ς. ὁ Συφοκλῆς ᾿Αχαιῶν 
συλλόγῳ. Ηΐς ἀ᾽ ΟΥν" Πὰς οδίεγναξε ροτυϊῆδε, ΜυΓαραπι ἐπ ΑΥ̓ ΠΕ σνλ- 
λόγῳ ΡΓῸ συΐλογον, 40 1π 994. ἃ ΡΥΪπτὰ πταηὰ ἔηογατ ; ααεππὰ ἐγ ἡ αἷπί 
1ηΐτα ἰάθη Μαυίωτγας ροῦγοχι, σωμαλαχϑέν τε ΡΥ δωωάλα χϑεένχείς. Τ᾿ 

Ξύναϑρον" σίῷω συμβιῦσαν γωΐῶκα γαμετίν. ϊς ατοαὰθ ε᾽ ΟΥνηΠ ας 
ΠΊΟΠΕΓΕ. Περί εχῖτ, ΜΕυΐαγαπῃ ἐπιεηάαθε σίω ργο. νδ΄, 804. ἰη ΤΟα, ἃ ρτῖ-- 
ΤὯα ᾿8ηὰ. 

Ξωάωρ" ἐωωία. δῖς Μαυΐιγας εἰπρηήανὶ ΡΟ ἐυννέχ 4αοά ἴῃ (σά: 

Ξύνεσιν " σωδφεσιν, συμβ)λήν. δὶς Εάδπιο. ΑἸδϊηα., ᾷυς Μαυίυτὶ "ἘΞ 
τε ηἀδίοηας ἢ 46 ΠΠΠπη6΄ τοργωίοητας, [π΄ Οὐάϊοε επῖπα ἃ Ραμα τηᾶ- 
Ὧᾷ ἐογρίαπι βιεέγαῖ συμβουχήν : (4 Μουίΐαγας ἀείενίς σὸν, υἱ εἄετε- 
ΤῸ συμβολὴν) αὐοά α᾽ Οὐν" 1 πι' ἀρὶς, οὐτὰ Αἰδεγῦὶ ϊς δηποξαῦιτ 1Π 
(ἕο. Νεπεοῖ, συμβελχὴν. οΠῚ16 νἰτοίαπι". Νες ἢἷσς φυοαὰε ἃ Ὄτν!ΠΠς νἱϑ 
ἀἰς ἴῃ (οὰ, ἃ ργίπια πιᾶπὰ ἔα ΠΠ Ξυνεσι, σωωάφεσι, δὲ Μααχα τὸ σ 
Τυρεγαήα]1Π8.. ᾿ : 

Ξυνεχῶς" σωεχῶς. Ης ἴῃ ΑἸάΙηα, Ορεγαγαπλ. νἴτ10..,. 4 δ᾽ τάχα Γἀπτ 16 
Ὧας Ἐπ. Ξωεχῶ Ρῖο . Ξωεχῶς. ἴῃ μᾶς βαδδαι ΕΔ, ἱδρίτυτ., Ξυϑόν" 
λεσσον) ἁπαλὴν ον ον ἀργυρόν, ΟἹ, αυοά οτἰᾶπιὶ ταὶ ΠΠαγάπι εἴτ΄, τεςα- 
οἶς ἃ (ὐοή. Νεπεῖο, εχ χφυὸ ὄὀχργείία εἱξ, δζ' ἰῇ 40ο- ὥργυρθΘ' ρζο ἐρ- 
γυρὸν, ἧπε 114. ἐπτεμάδτιοηθ ΜΕτγΙὶ . ᾿ ἦν 

Ξυνϑήμασι " σημᾶο. Ἡῖς "4 ΟΥν}}ν ἄϊοποῦς πεσίεχιτ, Μαίγαπη ἐστγγε-. 
ΧΗ συμθα ῬτῸ συμεον, πο ἴῃ (Οα: 8. ρτίπιδ πιᾶπα ν΄ ὡ 

Ξύνιον" ἤκεον. σωῆκαν. δὶς αυοαὰδ᾽ Μαΐαγας, τασέπεδ' αἰ ΟΥν}Η ἐξ. 
Ἰλεηδαν!ξ ΡΓΟ, σιὼ ῆσαν., ηυοά πη (Ποα. ΠΡΟΣ που δ. ΕἸ ΘΥΤΟΘΥ 

Ξυςένομωι " συασώμαι,, 8ϊῖς σογοχὶς Μαίαγας 1π΄ θά, Μὲ Ξωυδἀένομαι:; 
σιωασῶμαι, αἴ Ἰηΐγα ἐπιεπήαν!ς συσκευάζεται., ΓΙῸ συνσκευάξζεται, αυοά 
ἴῃ (Οοά. ᾿ 

Ξυνέχοιπο" συνοη. δῖ. ἴῃ ἘΔ. Αἴά, Αἐ΄ ΕἸ, ΑἸδθεσγεῖ τοίῦϊε᾽ οδίεγναι, 
Μί9. Νεηδκίαπη δῆϊ συωείν, ΡΘίς Ξωσέχοιτο ΠΟΠ πιδ ς ἰηὐόγζοξεύδ. συν έχοιω. 

πὶ 
ὅσ 5. 



ῬΙΗΑ͂ αὶ τ Ἐ 5 Αἰ. Σδι 

Ξυδεοσῶν " ἔύ ὀϊεσμένίο « 515. οπϊεηθαν! ΜΕΟΪυΓα9..). ΡΓο ἐνεξεσμένίως 

ἀυοά σοπ] πόλι πν Ἰεσεδαταγ ἴῃ. (Ποή. 
Ξυστίς «οὖς τινὲς ἢ χιτῶνα ποδήρη ψυναικῆον ΟΝ τ εἰ ΟΥνΠ}15 Α]- 

Βεγζατη πιοηυΐϊς 'ι Μς. Ν᾽ εηξῖο Ἰερὶ νι οί μη 11 ποδήρη, αυοά ΠΪπς 
ι ΑἸάϊηαιι ἱσγορῇς; {εἰ ργαζογεα οδίεγνατε ἀθθεδαῖ τὸ α πῷ ἀποδήρη ἃ 
ἹΜυΐίατο Π᾿πθοὶα Τηἀασζα τὰ ἀοίεταση. (1Π|{.. ἃς δεῖ παπς ΜΝ Π1|ὺ5 νείι!- 
οἷα ἀρραγεδῆτ, αὐοά τυροιῖποῖῖς ἔα! ἔπΠτν 

Ξυσπτοίς" ἑμοίως ανεμέν Θ’ ἐθλ)ηπαῖς αὐπϑ'. Ἡϊς ΜΙιυίΐατυς τῇ (οήϊοθ εοῦ- 

ΤΕΧΙ αθχυτῶς ῬΓῸ ἐϑθϑλητῆὴς, 4ς 400 51}1] ἀρῃ ΑἸδεγίαμ. 
Αταις πώς ηὐϊάοιπ ἐρεσπηΐπα {βῆ οΙαηξ αὐ ᾿παϊσαπήσπι, αὐοῦ ἴῃ ἰἴο- 

οἷς ΗΠ είνοΒ!πλ οπηοπάανοτις Μουΐαγαθ., αἀπεπὶ ἰηΐεγ (τἰτῖσος ἠθ δυ]υΐίοα 
Ἐμεχῖςὶ τοῖα ΟΡΓΠδ. τποῦῖτος Γεροθεσα ροίωυπιιυς, Εδητ ἤθης, 401 οΓγέσ- 
ἄυπξ, τδηΐτα ἤιε ὅς τοὶ! σίοηθ ἴῃ ΡΥΙΠΟΙΡΙθ 5.0 4085 νοσαηξ, ἙΘΙΓΙΟηΙ 5 ο- 
ἄϊςες., ὅς νεῖ. τἸρίᾳ δογια πιοπήα ἐχργεῆα οὔθ. ἴαπν νέτο νδὶ πος {ο]ο 
Ῥᾶζεῖ ἐχεηιρίο, ἴπ: 1ἴς ἰῳρηπηε πο (οσΙσαπι, 6χ αυΐϊθυς ἀδεϊνατα {πΐἴ, 
Ἰφέξ!οηθ5... [δ σογγοέξζογαμη ἐπιθη δι οῦθ5... ἐαΐ]!ς. τατηἰτααγὶας.. ὃς σοῆς 
7εέϊατγας. Τητογάυτῃ [}{5.. ποππαπ αι Πη ὃς αὐφιταπλεητα ἴτὰ τοργίθητϊτα- 
ΤΙ, υἱ ἀε τεχῖας. πηυζατίοης ὃς ἦε (Θά ςοΙ5 ἰϑέξίομθ ὩἸΠῊ ἸῺ ποῖ]5., αὐ 
Π0}} 5 τὰς ΓΕ ρΡΟΥΪ5 ἐγαηῖ.. δάπηοηίτζαισι ἤιεγιτ. 

Ῥεΐπηῖ. 1Π1 Ἑάΐτοτες (πριῆτηθ ποῦς αΐ,. αυειη Ρ6Υ οπγηΐα ΓΕ 4 μι Θγεηταγ, 
Δαπογεραης ΤΟ οάϊοϊ.. [δὰ α ἐϊνεγῇς ἀϊνετίας. ἐχοεγρεῦδηῦ ἰδέξίοηες., ὃζ ὁ 
τυ τς ἀηυπὰ σοπίπτὰεραηῖ τοχίαπι. δῖ... ᾳαρά )ὰπὶ ἴῃ ποίτεῖς δὰ 1οπρσὶ 
Ποιμενικοὸὶ ΔηΪ Πάν γΠοη!θας Οδίθγνανπιαβ., [)επηείσιας (Παϊςοηάγίες 1π᾿ 
Ῥταίαεοης, αταςα, αυάπὶ μας ρει οὐπηϊσι ἙαΙτιοηὶ δυάς, Μεάϊο- 
Ιαπδηΐν 8πῃ. 1499. Ῥγωσηϊῆς, δά ἥυσπης εἰπθπάδηπιηι ρ᾽ υσδα5. αἴατα ἔμ1Π 6 
4ε (οὐϊςοῖδις αἰἤγιηας,, ὅς τευ (6... οὐμ τπυϊῖᾶ, πογὰπὶ ορα ὃς ῥγο- 
ῬΓΪῸ πιαγῖς σογγεχιῆες, αυράαπι τᾶπιθη, αυὦ απαῦδ ΠΟΩ Ῥοτεῖῦας ,. ὕγο' 
οὐ {6 παρεβαηΐ, [τὰ το 4 δ, ὃς Ρἰυγιπιας νοςες.,, αὑ ἰη ϑιυ144 εἐςεῇ- 
ἀεγαθαητυῦ., Ἔχ 4] 115 δυξξογιθυς οοἰἰοέῖας δά! ηἔα., ὡς ὅς ποπηυ δγυπὶ 
ΕΧΡΙΠ τ ατΙοπδ., αἀα 40 πος Τ,εχῖσο αὔόγδε: δ᾽ δὲ σὴν διόρθωσιν αῷ βια 
βλία. πεποιηκως., Δημήτριος ἐσαν ὃ Χαλκονδυλης͵, ὃς πλείοσιν ἀνγπιγράφοις 

χρησάμενος, κἂν τέτοις πᾶσιν αὶ σμικρ᾽ ἅπακ. οἐμαρσήμασα ἐἑυρψκας, ὧν πὲ 

πλαω. ἐν ἅπασιν ὡσαύτως ἐτύγχανεν ὄνπα, , πολλὰ μὲν φιλοπογήσας ᾧ δῴμσ-: 

κεψάμενος, ἐπανώρθωσεν. ἔσι δ᾽ ὧν ἐχ διός σ᾽ ἐγένετο Τῆς «ροσηκέσης διορ- 
ϑωώσεως «ετυχηπκέναι" ἀλλὰ σήν με σῆς κέξεως ἑρμηνείαν χε ατυδῆς ἐσχέ 
ἐχαφυλαξωι " “ἰὼ μέντοι παρεισαγομενίω ῥῆσιν ὡὩρὸς σαφήνααν τῆς λέξεως ἡμαρ- 

τημένίω ὅσων, ἐς ἐἶχεν, ἐφῆκεν" αὶ μὼ ἐλὰ κὶ χέξεις ἐνίας, ἀίΐτινες αὐ πα" 
ῥάπαν ἐχ ὑπῆρχον ἐν Σεῖδαᾳ, ἀλοθέν ποῦδεν συλέξας,γ φροσέδϑηκεν, ὡς ἂν ὁ! 

ζητῶναες αὐ συημωινόμενον οἰυσῶν ἔχοις» ἀπονωτερόν σε ᾧ ἑτοιμόπερον ἐγπό δεν 
συρίζεσδθωαι. ᾧ χέξεις δέ ασινὰς αἀνγερμηνέυτος), ἔνθα ἐνεχωΐει., ἐπιμελὲς αἰυσ 

γέγονε σαφηνίσω. 
50 1]16θῖ μα] ΠΤ τὰπο τε ροτῖς δάεραης δυξζογοιη. πὰ! πὶ Οταςυῆὶ 

ἀυτ Τὸ ἀτιηυσι. (οάϊςοπγ τΥροῖηῃεῖ!5 ἐχουάεηαμπι τγαάεῦαης., 4010 ΡΥΪὰ5 
εὐπὶ τερυτραεης., ὅς εὐηθηάβήεητ, Ετσδηο!ίοι5. Α (Ὁ]α πὰς ἴῃ Ρυαβεοῆς τσ 

ἔχῃ 
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ἔχα Ἑαϊτίοηὶ ΑἸάϊης Ηοτπογσογυπι ϑοπο  οταπὶ ΔΠηΠ. 1521. Ουας γογ 
μὰ ἢἰς ΠΙΡεῖ ἀρροπεγθ. φαοά ἱπιπιθηίαπι {Ππτὰ Ργοππονεπάαγαπι [ἰτογα- 
ΤῸ ἈΓΩΟΓΕῚ., αυΐδὰς ῥγὶίοὶ 1ΠῚ Πεῦοες ἢαργαδαης,, ὃς ἐρτερα 1Ποτατα 
ΤΠΟΡΪτα ΠΊΪΓΘ ἀξοϊαταηῖς: ““ ὅθ: ρ6 δρὸ πιεοιπὶ ἅπὰ τ ἘΓΓΪπα5. ΠΟπΊΪ πα πὶ 
ξαἰαηαίταζες. ἐστι τενοίαϊο, δὰ ΠΊΪΠΪ ἰοηρα 8}1}5. οπταΐθας ᾿πίε!ἰοἱοῦ., τηᾶ- 
δίαιε ἀερίογαπάα νἱάεταγ., ας πηδ)ογεπὶ Ὠυαμηδπο σεηεῦὶ δξξυτᾶπι ἃ-᾿ 
ςεγδιογείπααε ρεγηϊοϊειη αἤξέγατ ᾿ ἤᾶῆς νεῦο., πὶ (ΠἸοΣ.. το ἱπ᾿ ΠΠτεγᾶ-" 
ΤΙ Π]ΔΧΙ ΠΊΔΠῚ ἱπεξ ρυῖο 5. 4υάπα ἀἰτὶς ραΠΠπὶ σογιηϊπῖθας. ρα Π]υἷᾶτα νἱ-- 
“εο .. Νοη: δηΐπὶ ποίξγα᾽ τηὸϑάο, {εὰ ὃς {πρεγίουὶς εταπὶ βετατὶς Ποιηϊ- 
τὸς ταηζα ἠεΠηε5 {πεγυηῖ Ἰπουγία . ταπίδαις {ὉΡΙτῚ ἱσπανία,, ἃ ἱπιρτο- 
Ρα τεπηρόγαπι βὐδοϊταῖθ. υστηρ τ αια: ποδὶς ὅς ργαοίαγα ὅς ἀϊνίπα Βο- 
πὰ ΕΥΡῚ ἐξέουγο ρεγια!εγίης δηΐμαο (1)ν 8004, 45 ΠΟΡΙ5. ἱπτυ!εγὶς πιᾶ-’ 

ἷλ 

(τ) Ὀς εαάεπι ς᾽ απιΐτατε᾽ ἤς σου φυετγίτυτ ἄτην ΑἸάὰς ἱπ ἘρίοΪδ' πυπευρατοτῖία, 4α᾽ Γ)ε-᾿ 
γυεατὶυπ Ο Πα]σοη γ]απὶ ρτγα χα τυ Ευτὶρίἀἰς Ε ἀιτίοη! Ν' ἐπεῖν σρο3. “ τ᾽ τλσεαπι οἰτγα ἃπ- 
1.05. [εχ ορίητ ἃ) ὅς Ἰἰδτοβ ἵπ τοῖα Ογαοῖα) κὶ αὐτὸν τὰν “Ελλάδα ἀερετάϊταπι, 7: ποῆπε 'π [τἀ]1ρν 
τεπηρείζαις ποίϊγα, πιδχλτηαβ. δοπογαιπ Πἰστόγω ΒΙ ]]οιῆεςας νεῖ ἀΐγεριαῳ ρδυςὶς δπηΐβ ν᾽ ἀϊ- 
Π)05.) να] πείείο' 40 ᾿ηίοτι απἷο σομο αἴας 9»; ἃς τἰπεῖδ' ὅς Ὀ]αιεἰ8 ἀε παῖαθ' σ᾽ ἀξηγ δ᾽ «᾽ . ... ὁ 
6 2Π1 4} 8 Πρ ΠΟὨ ΓΔ] ὰ ) εἴτ ορτῖπιο 4 ἴεο Ττυάῖοβ: οαγηί 5... εχουἀεηά! ΠΙδτογη. ἱπνοηῖθν 
ὅε Ἰαδοτίδυς5 ποῆτις. (γυδηδοᾳυί ἀεαι πλ}}1ς ὅς ἀπηρὶ 5), θοηΐ αἰϊς)α8: δι έξοτίϑ νοὶ χανῖ πᾶ ἢ π-᾿ 
δυο φυοᾳυε πγεηΐς εἰηϊττί πὰς εχ Ασβάεπιϊα. πΠΟίϊγα. γ» Βπίπν νεγο τ ἀεςίμηο 4αᾶτῖο᾽ ὅε- 
4 υἵητο [ἄς] δάδυς {ρειεγαπτ δητίαυ! ΠῚ πὶ δεγιριοτγεβ). 4ος Ποάϊε ἀε(! ἀδγαπιις . Μάρπυς {Π|-΄ 
Ῥειγδις ἢ .7. ἔε]1ο] ΠῚ πγ5. 111ς Βοπδ απ ΠἰτεΓΑΓΩὨἹ Γο αμγΆΤΟΓ γ 4αΐ τ4πτοὸ Πυά 0 ἄ ἰαδοτς νοῖοῖε8 
Αὐόζοτες Οταςος» ὅς [,διΐπος σοπαυϊ ν᾽ »γ, 4υΐϊ ρΥγίπιαθ Τα" Ἐριοϊαγατν δὰ Ἔ.- Ροπρος 
δἰυπῦ Ατεϊευπν ἴδτος ΧΨῚ. ὅς Ερὶ Ποΐαγωπι δά ἀϊνενίοβ » Πἰδγος ΧΨΙ. Ψ εῖςς} 15. ἐςρροεὶτ ν᾿ 
4υἱ Τιεοά!ε ἀμδς (Ἰςετοηῖὶς ΟΥατίοπες, [εἃ νἱὶχ τος διγαπιητὶ δίίᾳυϊ ἀ , ὅς ἰὰ ςτοσο: Πἰη 1116’ 
αι υτη.) 400 1145 ἀε! στ δετεῖ, γερετγίνι τ) ὧς ἰρίε τείξατατ ΕρηΠο] τ. Ἀ ἐγ. 5επ1). [.. ΧΙ, Ἐρ. 
Ρ. 948. Ιεευηα᾽ Τ οτην Εά, Βα()].. οὐ απ 11}1ὼ8. Ορεγυπὶ ἰπ ἰοΪ. ΜΏΌ Χ ΧΕΙ. » 4υϊ ρτί-" 
5. ΕἸοτεπεΪα, ἃΠπ. 1370.γ. Ὁ ἐξτορῖε ἀεπχοπίςγαν! τ [πιπγ8. ΠΠ|ς Τιναδοίς ιν γ, δεογῖς ἀεὶ} ς 
Ἐεεδεναίηνα Παἰϊαπα)γ ΤΟ Ν. Ρ. ὅο. ὃς ίε44, οπηπΐπο νἱἐεπάαϑ) (λυ ϊπι} πὶ ὠοαϊςε , {εὰ 
ΔΠΠὰ πὰ να] ἠε πιαπουπν ὡς ἱπτρετῖς ἐξ αν ἱπνοηῖς » πᾶσ πδγ ἱπαυᾶπε, {Π|Ππ| Ῥεῖγατςο αν) συ͵8. ορές 
τὰ ἴιδιΐηα., οἰγηΐρξεπα Ἵγωάϊτίοης ρ᾽επὶΠ]Πγ8.γ. πἰ πηὶβ Ράγα τ Ἰεέξα (μπτ,, πατγας Κεγυῖν Μεπιο-" 
ΤᾺ]. Εν, τς. 2, Ῥ. 705. Ρτίδιϊ Τοπιῖ») “ς Αὐξυΐϊαπι (τὶ ρηρε Βρὶ φγαιπιθδτυπν γα ὅς Ε- 
ΡΠ οΙΑγυιη. δα δηγις085. ςουάϊτατ ἐὰοου Πτὴ4 φιανίταιῖς 7 ὅς ᾿ᾳσυ ει ππι δτεγίταϊει; φιοά 
Ἰη4υἷῖ 7), ΟΡυ5 ἱπεχρὶ ςδτυτη, ὅς σαγῖς {εἰπε αγνγ δάο]είςεῦτ αὐ} π᾿ τᾶηὰς ϑϑηΐς γ ᾿ΌΪτα αν 
[τυϊγάφυς ροαιούυπι 4 α (τὰ πὶ... ..ν Ετ ἤος φυΐϊάευν Βαδτίςι ἀἸΠρεπτίάην ἐἤωγίς. [ἀξαν τῇ 
᾿ιδεο Εριποϊθγυῦ δά νῖτος ἢΠΠ 165 νείετοβ.. Ερί το δ υἱεἴπνα δά Μάγοι Ν᾽ ἀτγρηεαν Ρ᾽ 
709. (εσωη . νοΐ, ἀἰεῖς : “ Ν ἀτγουΐβ. ἀϊνιπαγαην ἃς ἢ ἢ ἀπά, ΤΠ Γαγα πὶ ἰἰδτοβ., εχ φυΐδας [Ὁ- 
πΔητΙ5 ΠΟΠΊοπ ἤδθεῖ., ρυφτυπὶ (ε ν) ἀϊ{{ς, ὅς τετογάἀδιχίοπε τογάαθγὶ {πη ΠΏῈ18.γ. υἵ δ͵μπὶ 7 Δ“ 
Ὀι5. φυΐατα ἀυ]εε ἀἸηῖ5..γ ἔφυς Γυ ρί τὶ Πο5. ΑΙ σαὶ ἰοττϑη [Τἀτίταγς 5) 5 αμοᾷ δά ἀεπά πὶ εἰ 
ΒΙΒΠ]οτΒ σα τί πα Ἐδθτιςῖ!. δὶς ἄς ἰπ' γεῖς δυϊεᾶ 9 ὅς πυπαυλην (δεῖ πήτδη ἀ4. Ερίἴο] 4 ρῥτί- 
η4 ἤΡτὶ ΧΝ, Ἐρϊποϊαγ. Β ἐγαπν δεηι] πὶ, 4 ἀοἐξ! ΠΊπιο Εὶ αἰασγυπάο διυρετγαπεῖο' » Γυτσοπ- 
τα Ἰτο δίσα]ο,, συ}ὰ5 ςορ] οὔ ΠΠπλᾶππὶ ΒΙΒ] οι μεσααὶ ἰδ ἀατγ ἄοπο δεςερὶ ες {ε΄ αἰ γηνας ἀπο 11- 
ἴος (Ἰσεγσηὶβ ἀς εἴοτϊα Πδτος, 4008 ροίἔεα ευἱάλαν [ὰο ἀπτίάυο" ριατερτοτὶ ςοπεποάαϊοβ» 
δ 40 ἐο ορρίβηεγαιοβ,, πυπάιᾶπ) Γέἐσυρετγᾶγε ροζυϊζ, Ετ ποβ 4υϊάεσπι 84 Βοιπαιάο' ᾿ υἱξίπιᾶ“ 
Ὧ0.), Ῥϑιτίσιο  επεῖο, ἴῃ [αάϊος ΠΠθγογααν ΓὰΟγὰπι ποπλίπαῖοθ ἔα, ὅς ροίξεα γ, εὐπν αμΐνεῖ- 
άπ ΒΙΡ]Ἰοτ ες ἀπν (81 Βεγπαγάωϑ 1Π|ς } υἱεϊ πἰδηυ5. Μομ ας πογαπν πιοπα τε γ᾽ ἰεσαίίες ν πεὺ- 
τἸᾳιδπην εἴς ἰηνεῦτοβ) ποι ηΐφας ἀιδίων [μἰΠἴς, φαΐ Ροίτὰς ΑἸἰσςγοπίιςγ εαϊ Μοπαςδὶ Με- 
ἄϊοο 0. εἶὰ5. τταῤξαπεέ ΒΙΒΙοτβεςα ροτείαῖεην [εσεγδηῖ » ἕωτίο νεγ  Π τ), ὅς ποην}} 4 εν 
115. 1ῃ (ὲυο οριυΐςωΐο ἀφ Εχ(Πο δαάίρετι ες, γιὰς δρυά Ραυαην Μαπυτίυ ἐπ (ὐοηγητεπτᾶτο 
44 Τὶ ΧΡ. Ερ.:7. ΔΔ Ατιΐσαην, ΑὉ 8}115. δρυΐ Εταηείίσααν ΡΠ ]ε]ρῆ αν πος. ̓ ρίος Τα 
εἰς ουία ΠΌτος ΠΑΡ α {7 ὃς ρίεγῶάυς εκ 1Π|5 ᾳο ἰηβεγω Ὥς ορετγῖ , 4δ εοπίεηρίμ ΟἩη δὲν 
401 (5 ΡΒΙ]οΙ εἰ  οχετγιὶ ποπιίης 930 Α. ϑεβοῖῖο νυ]ράτως εἰ (οἸἹοη. τότφ. τσ 5), δίφιις ἀε- 
)πάς, πε ρ)]αρίυτη ράτοτοῖ, ἴρης εοίἄσαν ασοϊεντ ς, νίάς ἰπ ΒΙΒ]Ιοιῆεςα [,Ἀτἰπα Εαρυϊςιὶν 
Ἄννα τ, 8. Ρ. τού. Ἴοην. ρτγιπιῖὶ πον Ἑά. Εἰριϊευΐ, 8η8. 1γ73. υδὲ ᾿δαάατατ Μεηδείως ἴὰ 
Μεπαεὶ δηῖβ. Τ᾿. {{. Ρ. 95.) 8ὃς Ερί τοῖα Βεαιί Ἀπεπαηὶ δά Βι]Π θά} ἄμα Βιςς ΚΙ ταὶ πἸςτ τυ, 8ππν 
λέχαι, (εεὶθεηεὶβ : “« Εχρεΐζδανμς αἰ 4Ἱὰ νεϊεγαιη ΠθΤοκα αὶ ἃ τς - Οἱςεζοηθα ἀς δἰοτῖω., εατὰ- 

ἄεν 



ΤᾺΤΜΆΓΙ Π ΙΑΒ ἊΣ 26) 
ἴα, ταπγεῖ ἰεέῖοῦ Ἴπρεπας ὅς νἱάες., δΚ ἵξητῖς.. Ἱππυπιογα ῥγοξεεο ρεϊίοο- 

τυϊη 

ἄετη ἀς νῖτα δεδῖα 7) 4υδίάδαπι εἰ ἀεπΊὶ οταιΐοπες Πδέθπυβ πο ν᾽α5.» Μεήεδιι Ον αὶ! ,, ὅς 
Ἑσοπιϊδηι πη Ῥοοῖδᾶπι» 40} ΡγονΙης 85 Βα οαγᾶπαν “εἰερδητὶ ᾿σἀλπλίπς ἀεἰςεῖρηϊς. 9, 10. ἰ,μάονίὶςο, 
Ψῖνοβ δὰ Τ δε 5. Ἀυρυίπὶ ἐς Οἰνίταις ς1» “σ4ρ.23. πᾶτγας (διά η]ςπὶ ἰοο ἀϊεηίε πὶ (ἰδὲ 
“ΟΠ ταν ἴδοι» ἐς ἃ «ἀπτιαᾳὰᾶ “Πα δηι ΒΙ ]᾽οἴπόσα ἀιεοαϊ νά! ος ἅμος Α πιϊςβίοπες (κἴ4- 
Τὶβ -. "(οαϊςετη “8 πΠτΊ αι πὶ 7) ἰπ 400 Οἴπῃεβ Τίτι Ἵ νι Γλεςδάεβ «εΠ]εῆτ ἀςίςτιρια , ἰὰ Μαρχάε- 
δυτρεπήωτη ( ἀποπίςοῦυπὶ ΒΙ]Ιοἴπεςα , [δοηὶβ Γεςίηι! τεσλροῖς δἰΐϊεγνατί ,) ςγεάίταπη ἔα ς , 
δυμηάις Ροίϊεα ἔωγτο {ΩἸΓερτ ΠῚ 7 1ητεγ Πυ)υΐος τρις ταΐπας ῬῬετεε.. νἱάς ἀριὰ Βαγ]ίυαι, 
γουςς Δεοη Χ, 52. (0 δτγεῖςυῖ ἥπειη) ἃ ἴθ ποῖα (υδ)ε 2, υδἱ ἅμα5 Ἔξτεκ 45 ΠΠ1ὼ5 δυπιηΐὶ Ροπ- 
τ ῆςῖβ ἡ τετας δῆστγι.. Ἢ χο-δυτετι ἰεξυητυτ -ἰπ ( οἱοιης Π 84η15 Ρ.5.37-: ὅ .38. Εἀϊτο 8, 4 τὴ ὅὃς8- 
ΠΡ ΕΓΙ 8ποΥ. ΓΙ ἀποτ. ΒΦ ΥΓΟΌΠΙ ΠΟΥ. Ῥ Τῆ 8 ΠῸΤ, ὅς ( ο]οπ)είϊ Δηοτ. «Ὁ ττϊε Ἰο ἀἀτὴὶ θηπ. χ740. Ῥτος. 
εὐτανὶς ὌΠ. ες Μαΐζεαυχ΄: 7᾽ αἱ οκὲ ἀϊγε ἃ .}1. Πραρεϊαίηγ φμμπ ἀε {6} “αϑρηΐτγ βοηηης ἀξ 
ἸξεῖγῈ; 57. ἀυοῖξ Ἴομὃ 4 ἰᾳ ἰοῆσηα ράμη)εὲ ἀυξε μη θαξ2ῖγ 7 {πτ ἰέ4με] {ε ὠογοίεπε 4.1  γαρηιεπε; 
«ἠὲ φκεῖψμοι Ζες 45) “ἀε ΤὙ ε-Σῖυε μὲ ποΗ} π᾿ αοης βοη! 7) (9 4μεῈ “(: ἤγαβ"»Εη:: εποῖοπε 
4 μπ ροεβιοαϊγε.γ αὶ ἀγάπη δα τοπ ἄοη ἀες ἈεΙοὐδωμες ἀε Εοπγουτανῖν δίμβεμν, Ὡφοίατηει τῇ 
Ῥατγεβεηιῖη ἀμ ΠΗ) ἀμ 4γ 7 [65 αὐοὶρ “ϑεπάωμς ρᾷᾳτ ἐσησγαηςε ἃ Ἣπ 7αεαγ 4εὲ ῥαιεοῖγσ, υκ 
ἀυἴάεη) ΕΑθεῖςιϊ Βιδ]οιμῃεοα [δτῖπα δάἀάευάα ίμπι,) ὅς Ρ]επίιβ Ἰεξαπταγ ἴῃ ἱρίδιηει Τἀρε]]2- 
οἱ δὰ (ο]Ἱουιείϊ πὶ Ἐρίἴοϊα , 4υ πὶ ἢϊς ἴπ (8 (εσυπάα ἱπίεγυϊς Βιθ]]οιῆεςς δεϊεές Εαϊ- 
τοῦς. ϑδεφυεησία δυῖεῃ} ἴῃ ( οἹοπιεί απῖς., οὐἰεγν τίθης ἀπ ρη ΠΠπηα ὅς οδηπῖπο ἰρί ἄτι ἴσους 
(4 ίωπτ) δἴάιις συπῈ [15 ζοηίετεηά8 Νιαιάχιυς ἐς ἰηπτυεηάα ΒΡ] Ιοτμεςα Ρ. 118. [6 
συοάδηι Οὐαςυϊο εχ [η014 ΟΠ ο 7) 4ἱ Τίτου [ΔἸνίαην ᾿πτεστα τη Ράιϊος. δ]]διυτα (ας 
νδῆς Ρ.γοιηϊεγδι γ σοηΐοτ Βαυβεϊοιίυια Τ᾽, [, σειμεὲ “4ες Τόγαρες Ρ. 4οι. Βειηδιάΐ Μοιειᾷ 
ἝρΙ ΠΟ] 4πὶ «ἀ -Βυξεῤί πὶ, Ἰ γἱσπεπίϊς τα ῬῬΡια ἢ ἀεπη ), ρΡ. 395. Τὶ ΙΝ, Μεπορίαπογ. ἄς 
πονάτη Ἑ αἰτοπεα) ΒΙΌ]]οτηες ας 1ιατίην ἙδΌΙςΙ 1ν. ας τ, “8, Τν 1, ρν Ζοι, 202. ὅς ρ. 199.» 
ὉΔῚ ἀες] δεθτ τ νά πδπὶ ἕαΠςπ ἐρεαν τη ῬΟΪοηΐα τεσυρειδηάὶ Ὅρετὶβ Τυ])δηὶ ἀς Ἀπτρυῦ!ισα,, 
4υ8πὶ ἴῃ τεπὶ Ὁ δτγάϊπα]}5 Βεήατὶο ἀἰσϊταγ Ἰπίυπιρἢ ἷς δυγεος Δρ 5. π}}}}Σ 9 ὅς (ἰδιᾶϊπας- 
19 'Ροΐως Σοοο. ., Τηϊ[τεπ 0 “ετῖο οπιΐης ἴπ ῬοΪοηἑΑπ), 4υἱ 05 Ἰἰδίοβ ρετφωΐτειεῖ , 4υ0- 
Τα πὶ Π1Π|ς ἱπνεηϊεπάοτυτ ἴρεπη φυϊάδηι εἰ ἔεςεται.. (1, Ανθὰ9 Μοτς!ΐ δ80- Ματγοίδης Βί- 
ὈΠοτΠ ες εὐΐϊοβ ἐτυ αἰ τΠΠ 8.) 40] 10. Βιηίϊϊοτια Πἰτεγαγία ἤοὰ ΠΔῖτατ 7) {εὰ Τερηαῖ .) ἴῃ {9 
ἀο οι! ΠΟ 1ιθτο ἱπίσιϊριο,, Θεία ραῤϊςα 1ἰδτετὶα ἀϊ άπ Δίατνοο ἵπ Ῥεπεχία,)γ), θλΠεγεακ)απε 
δηοτῖςα, ,», ἐη Ῥ7έμπεχία 1774. ΠΔΥΓᾺΠ8 Ρ. ὅο, Βετιπηάτάμην ΒΚ αος]1Αἱ ΕἸοΙ πτϊ πογὰ πὶ δά Ν επεῖος 
1, ἐξαιυτη) Μαγοίεποβ... .« ΟὉοκῖςεβ ἐνοὶνηἝς,, οδίςσψαι εχ {Π|1ι5 ἐρτερξίο ἄς Αβιϊφαϊταιθις 
Ἀοπιαηΐς Ορετὸ 7) Ρ. 823: αν 11, δεγίεἴούμην γα π {τ]|]Ἰσϑτυτη ΕἸΟτε πεῖ ρτί πη πὶ τ ἀϊτ0) ἀρρα- 
τευ δυῇγ.) υἱ  υςς}]Δὶ νοιθ 8 αἴαγρεπν γ πὶ ΑἸσδη!5 Ν ἐπετογιῖῃ) 7) {ἰοτις ἴῃ Ατοδένο, φυοὰ ἀἰεἰ- 
(Υ]4 δεντεία )ῈΧ ΒιθΠοιμεςα Βεήαι!ου 8) Οὐας, δίας φατε] ΠΟ 9, Ια ίβς ΝΝσοἵξγατὶ Πἰς 
θαι Ποάϊε ἀερετάϊτυτ ἐς δέπᾶτὰ μαδεηάο, Ῥοπηρε)ο Βείϊο νοςς «επαραία Ρ.497. Εἂ. 1)εῖρῃιη. 
᾿δυδαταπι,, Ουοά «υΐάςπι ᾿πίετευ ἀμ πὶ εἰ ΒΙΟ]οιῆες, [,ατῖπα Εδθεῖςῖ! . Εἴρηι5 ξητωτγ, δὰ Ὁ ει- 
πιϑποε ὡς (λ41105 Ἐρ, Ν !. πηετῖτο πυρὰς ἀΥδιτγάτατγ αυοά Οείηεγωβ ἴῃ Βιθμοτῃθ τα (μὰ δπποῖαῖ, 
ὙνοΙβεαπξυην [8 χίθσι Βα θυ ΠΠς Ν' Ε]]ε πὶ ἀ4ε δε! ϊο ἐπ δμευοι ; (ἰσυτ ὅς εοτεῖ! Μεγ], αυὶ ἀς 
ἵπιερτο ἀρυᾷ [ς Κ᾽ εἴ]: 70 ἸΡΡΡΕν ναπιιλῖεῖη τἰάες δπ) ἷ τ οἴδτη ; («ὦ περδγ! ποη ροτείϊ Ρδαϊωης 
ογη  η, Ῥαγίϊ 8 πῃ βδη-Ν ἰοτίρα ΒΙΡΙ οι ἤεςα,, φᾷς ἐρίεξι!5.)γ) πες ὑπ4υ8πΠ) ςΟἰ δεῖς ἀρυπ- 
δᾶ Ὁρεὶπιογμπι δυξξογμτῃ 1 δε ποτωπ (οάϊοιθυβ. αυογμ αν) ατἰπϑιη ΑἸ φυᾶπάο ρτοῦσαι (δι 4- 
Ἰορὰθ., νι ἐς ΝΜ οὉ ΡΥΦΓΙΟΙ ΠῚ π πν ΟΡΩ (Πα! ἢ 7 ἃυοὰ ἰπ ἐἃ Ποά!ς ᾿τ8 «εἰ ἀειάζωτ ) εξ 
ἠηϊρί ες τὶ (δίτο Ῥάζεβῃς ΦυΓΔ 015 Τη8Π8 ψε ν Αγ. αὐα ΠΠΠω ἃ α τε] ίαυο (οάϊες ετι διη πὶ πὶ 
Τωρεγξῖις,, ἰαἀς ἄνω ίτ.. δίς ἐπι ηὶ Ῥαυΐωβ Μίεγυϊα 1 Ρεαίαιίοης δὰ Ἔπωϊ! {τδρπιεηῆτα Ρ. 
4το, Εά, Ευηὶ! Βτγαραμεητογμπὶ ἂὺ Ἡ ἴεεοπ, Ὁ οἱυ πῃ ΑΑ αὐδο! α ἀλη 1γογ. «αἀϊτογιτ : “{ ἢν. 
ΩΙρυγηΐυ5 ΡΙῸ. ... ργζιεν "Ἐρωτρπαιγν"ῦγ 4υοα τηΐῖτε «ΧιῸ}} ς (ἃν, ΡΙπα5. {,. ν. Ερί- 
΄3.ο].17,.,ὄ Τεγῖρης νενετατη Ροξταιυτη ΠΟμτΙ με πε Δτη) 4υᾷ ΡΑΓἾ [5 ἰεγνάῖων ἴῃ ΒΙΒΙοιῆες4 δ, Ὗ ᾿- 
δοτίο; ὈΤΙΝΑΜ ΒΕΠΙΟΙΟΒΙΟΣ: ΤΙΜΕΩ ΕΝΙΜΊΠΕΓΑ ΦῬΙΆΑΌΟΙΟ : πονὶ 4υὸ- 
τὰ άπ Αὐἱε!σσγυ πὶ ποτεβ. ΕΘ, ΑΌΜΙΤΤΕΝΤΕ ΑΒ ΜΑΆΑΚΙΠΒΡΒΆΖΈΕΕΟΤΟ,, μο- 
τοϊῆς ΡεΙΠωπᾶπο, Π0!; ΤἈΙΌΟΌΜ ( δαριθ ἤοη Ροιογάπι ργορτεγ {ιἰτυ πη εκ Οἱ]- 
18 ἴπ Ἀπρι4ηι.,) νοσϑηῖς ψεηῖο, ἀμποεῆμπ) ΕΝ ΓΕΩΟΤΙΟΝΙ ΙΜΡΕΝΏΙ ..,, σχιεια 
ἰᾳἃ ος εχιπιϊυτῦ δητίαυϊ 4τ|5 ποηΠσητ πὶ ρει πεητίά ψιάς ἀρὰ εὐτπη ει) διά, Μετυΐδιων 
4υσπὶ 4υΐδ θη ἸΠΙΓΑθιτωΓ ἰυ!τω πὴ ρτανια ες) ὅς συ δ] 4 (ς ᾿ΠΠὰς (αἱ ριςοπεῖη οιηον ες). ἀτ- 
σεητεῦ ες, ΑΠΜΙΤΤΕΝΤΕ ἈΚΛΜΑΒΙΠΡΑΦΕΈΕΟΤΟ, ΝῸΝ ΑμΜμριισο ῳΦῦΑΜ 
ΤἈΙΌΟΟΜ ΕἸ7}5 ΚΕΟΤΙΟΝΙ ΓΜΡΕΝΘΌΙ55Έ. [θὲ ᾳυοάδιη δυίξην ἐπι ρπὶ δ8:-Ν ἰὐτοτίᾶν 
πού τα ( οατςυπὶ ἔωτε,) 4ΐ ὅς ἱρίε νοϊεσγυ πὶ ῬοοΓάΓα πὴ 1 ἀτῖ πο] 1) ἔτ εατα ΠΟΙ] ριτ ) νιάς (ο- 
Ἰοπιείϊαπδ ρΡ. 549. Ἰοδηπειη Ῥειίτ πὴ) ἰἰνε Ῥδινυ ΠῚ) 8 Ρά[Γ1ἃ 5.41 δρεΓισαίεΠ),, ὅς δενοτί πα τὴν 
αἀἰέζυπι.) (ὐλτηοιςοίεπ) Ερί!ςορυπὶ), 4] ἰπτειίωϊς (οηοι]ο 1 αἰειαμεηὶ δηη, 1179.} ὅς οδῖμς 
Δηῆ, ττ8;, Ῥείγοη ἢ ἰηιερτυηι ΟρΡ5) γε] [αἰτςηλ ε]05 ἐΧοεγρία ἰοπρε ΔΏΣρΡ᾽ ΟΥ̓ ἃ) 48Π) 4 ἃ ἢ05 
εἰἰὶς Γωρφοτίωης , ὅς πλυ]τὰ νγείεγυπι δεγιριοιμῃ) ἔγαριηςπῖα ἤώης ἀσρετάιτα Παυμμ5ς.) 4ιοά ἂρο 

Ρᾶῖξι 



264 ΒΑ ΥΠΑΤΎΣΕ ΤΒΤΑΞ 

ται (ἀρ᾿ Θηΐυη τὴ τοὶ ηὐδπ ἘοΙηΔηΙ ΠοΟΙΉ]ηἷς σε ςογῖα ΤΠ ΟΠΙΠΙοη- 
ἴα.) Οὐ αἸταΠῚ δῆς {Ὀγίεπη ΠΟΙ ἐτῖ5. ΠΟΘ. τε ρΡοσΡὰς5 εἰν εγαπίαν., Ἐρο 
ΕΟ; πὲ πηλία ἤὰς ἸἰΟΠρΙὰ5 ΟἸΠογρεγεῖ σοηΐδρίο. ΟΠοΠι {ἘΠΊΡΟΓ ἀδάϊ 

ορε- 

Ρᾶτες εχ {Π|ὼς Ῥοϊγοτγαιίςο,) ἢνε ἐς Νωρὶβ. στ 411 ΠΊ δὲ γος 5115 ῬΗΪΠοΟΡἤογαπι), Πδιὶς 
ΨΊΠ:. νιάς δρυά Τἰρίϊα πη ἀά Τί αεἶτ. Χ]1]. 63. Ἡυετίυπι ἴπ Ημεεϊαπίβ Ρ. ζΖις. Εαδιίοία αν 

᾿ΡῸ τσαν ἢρ ΤΧὶ ΤῸ ΙΝ. Βι0]. Μεάϊα δὲ ᾿π ἤπια [,ἀτιηῖται5.) εχ Εάϊς. ᾿ϑοπϊπϊςὶ Μη) ρο- 
ἴϊτεα Ἑμωσεη! 9. Αὐομὶἐρι!τορὶ., Ῥᾶγαν, 1754. (οι! αηἰῖπυς [,αἰςατὶα ἄς ϑετιρίοτθυς Οταεὶς 
δΊσα]ς , Ρ. 29. Τὶ ΧΙΝ, Β'δΙϊοῖηες. Οὐάς, ΔΠἤτγηιας 7) ας οπἤπεβ )οάονὶ δίς! [ἰδτος 
4υογὰ δὴ.) ἱπαυϊτ) ες 4 Ῥοβρίο τταά ποεῖ οἰγουτηϊεταπιωῦ 7, ΓΕΠΠ4υϊ νὶχ ἱπνεηϊματυῦ 7 ἰπ Βὶ- 
ὈΙϊοιμεςα [πτρετῖ4}} Ἑ οπ  δατί πορο οἱ! ν᾽ ἀΠῆς; συλ Ποαάϊς πο Παθεδηλαβ ηἰΐϊ φυΐπάυς ΡΥ ῆ108, 
ὅἅ «αὖ υὑπάρεϊπιο υἱάτιε δὰ ντσείϊ πιυτη ΡΥ ΠῚ πὶ . [ἀπιδ]]ςὶ Βα βυλωνεκοὶ γ) φαοταπι ῬἤοτΙβ τη8- 
τηΐϊηῖτ) δὰ Εαϊέϊοπεπι ράγάτα Πα }Πςε ἡ βογπηπαπιν [8πὶ ἴῃ Ρτίιπἃ ραρῖπα πεάγαπι δά [,οπ- 
Εἰ Ποιμενικὰ Ἁ πἰπλ δε νετοπιιηι.) ροίξ 4]108 οδίεγνανὶ. ΟἹ, Αὔθας Μογεῖ! . ἴῃ μα αρτα 
ἡδυᾷαῖα, πὲς ὑπαφιδίβ (τὶς ἰλυἀ4π48,) ἄς ρυθ]ῖςα 5. Μίαροὶ Βιδ!Ποῖπεςα ΓΗΠ}|δττατῖοπε 7). τγε5 
δϑτορίοβς ᾿Ὡεηοτας Μαρηεῖὶς 7 ρέγνοτ δυύζξοῦ!θ δαῖτα μη1Π|ς ἃς ττεοεπῖοβ δῆποδ ) ὅτ ᾿πάυὶξς 
Ῥοιενίπυς ἴθ ΑΡρρᾶτγατα ϑᾶγειο, ᾿ἰδτος ὕταςς {οτριος ὦ ὙΠεοπβ πε. αἀνειίυ9 Ὁ επε]ς 8 
ἘνγδηρΕἢ! σα] αΠ ΒΙΔΙΟΙΘΒ.) ἴῃ 5. Νίατεοι Βιδ!ιοῖῆεςα αὖ 110 “οάϊσυτα. Πεϊ]οῦς . υᾧἱ (ζοἷο- 
πηεα8 νοσαῖ7) Ἐτδηςίςο Τ᾽ ατγίαπο Ἰεέξζος ὅς ἰαυάδιος ἱπ 1Ἰδ0ὼ ἀε νοιΐϊβ Μοπαίς!9 Ἀοιηα 
ΔΏΠ. 1.66. ὅς ἴῃ Ορεῖς ἐς (ἀπέ ΠΊὴΔ Ευς πατὶ ἴ4 σοπῖγα Ν οδπ πὶ Ῥοϊοπιη ΕἸοτεῆτ. 8ΠΗ- 
ι5745. εἄϊτο, 1 ἢος ρΡ. 9:. ἃ [ε44. ἰἰς δα νετίατίμ τα [αὐ ργογόςας Ταυτγτίάπι5: “ὁ δ᾽ ἢιπε 
Δυξζογοαι,», ὅς εἃ 4 ἰγἷς ἃ μοῦρῖβ ς τᾶςο ςοπνειία ἔμπτ) ἰερεγε νοΪ μετ 5.» 25. ΒΙδ]Ποτἤεςα 
ΨΜεηεῖα ᾿ἰρτοὸς τερετῖες., ὅς ἰὴ εἰς ποϊδίαπ) τπηρυβ Φιαῖῖβ Π}15 ἐστί ριοῦβ ἔργα π|1}}}Ὸ ὅς 
δ υςεῦτοβ, ἢ τεύϊς πιειη]ηἶν ΔΠΠΟ5.. γγ) ἐπ (ἰφιαίορο (οάϊειμαι 5. Μδῖςὶ, φυὶ εχταῦ ἰπ ( οὐΐος 
(οἹδεγτίπο 2145.) ὅς 4 ΟἹ]. Μοπιίδυσοηϊο εἄϊταβ. εἰς ἰπ ΒΙΟΙΠοῖπεςα ΒΙΡ] οὐ γεςαγυη Τὶ ας 
Ρ. 474. ποτατυτὴ νεῖ] Μαῤπμεῖῖὶς σοπῖτα Οτάςος ( ἰὰ εἴ. ΕιΠηΐοοβ } ορὺβ.7. 4υοὰ ἱπάϊ- 
σατογ ἴα ΠΠε Τοτῖ ρι πὶ τὴ ἐἤ 118 ράργτϑοςξα) πὲς σοιπραύ πὴ; ὑπάϊςς [ας] Ἰὰς ρετίτε ροιυΐτ. ἴδε 
πος ερύεζίο ορϑῦα 7. συ)}ὺ8β δ ύζυγᾷ γεβεπγεητεῦ ἀο]εηάα εἰς 7) ςοηΐεγ ΤΙ] ειποῦι. Ηἡβοῖτε 4ε: 
ΕἌρΡενειτε Ἵν, ΚΝ, ρ. 3098, ἃ 311, Εα, Ψ επει. ἅς Ῥδίγοῃ (εἰ Ποῦ Ηἰβοΐγο ἠςς «μέρες δ4- 
εγὸς Ο' ξεεϊεβαβίφαες ΤΟ ΙΝ. ρΡ. 183. Ἑδυτισΐαα Β10]. Οτας, 1.. ν. ς. «. Τ΄ ν, ρ. 276. ἃς 
Ρταίετιῖη ΟἹ. Αὐθδιει Μοτγε]]}} ἴπ Ἰοςο ἕωρτα Ἰδυάδτο,», υδἱ τεέϊε σοσῖτγα δεγεἐ πῆ τ Ἐο- 
ΠΔΥΪΩΪ ἀεἰϊα Τεεεεναναγα Ῥεπεχίαπα Ρ. 64. ἢ. 179. εν ἱποῖς σης Μαξηεῖεπὶ ἀερετά ταν 57 οι“ 
705 ᾿ιο ἀϊς δ11] {ρετοῖξς,,, δε 4υὰ ἀ8ηὶ ἔγασπηεπῖα ἰπ Οὐάϊεε Ματγείδηο Ὁ}}}. , ἔνε τ Μᾶ- 
ξ)ὲ5 ΕΠ ἸετοίοΙ Υ πλϊτάπὰ8 ΙΕ Όγτεγ, ἤνς Μδοατίυς Μαρπεβ 5 ταϊπίπιε ταπιερ ςοπέμηεπάμπη 
εἴἴε εὐτὰ Μβεδτῖο εἰ ο τυ νττον ὡχῷ ἃ Ατἰῆιάῖς Αἰπεηϊδηί 5. ΡΗ]οίορῃ , νῖτίὶ εἱοσυεπ- 
ΤΠ πιῖ 7, Ργὸ ΒΥ Π Ἶ4π15. Α ρο]ορὶα ἥττ “ἘΠ ἀτίδπο [πηρενατοτὶ οὔ]ατϑιη,, Ευ(εδῖο τε ῖϊε ἕη Οἤτοη. 
ὅς τιν. 3. Η οι. ςοπτεχίϑιῃ (ετεητ15 ΡΠ]]Ο ΟΡ οΓυ τη 7) 4 4πὶ ἰπηΐϊταάτιις Ῥοίΐϊεα 1 υἱίπυβ» υζ 
{τίς Η του πλ8 Ερ, 84. «ἡ Μαρπυμ 7) εσυ)υίφυς ἐγαρηηεπτατα ἀξ Γ[λιθηγίο Ατεορβεῖ 
4«ἤεγι Οἱωδιάυς ἴὰ Ματγιγιοϊορῖο, ε Μεπο]ορίο Οτασογω.., θὰ Βιθ]]οιῃεςα Μοπβε οι ΠῚ 
Οἰχοογαπι,;) 4υϊ ρΡΓορὲ Αἰῇόέμδβ ἴῃ ΝΜ οπδίϊειιο Ῥοητο οἱ τηοτ5.)γ ( Ποάϊε ΦῬεπαδιδ. τπαὶς 
δρυὰ Βαρτὶοϊ τη τάθ}}} } ΤἸαιτίταις στεάίταπυ [τς ἃ τημ]ιἰ5., Κ ἰηάίςαητε Ὁ ΥΠ]δτογο ἴα 
ἴὰ4 Ὁ δ]1Πἴςᾳ Αιπεπδιὰπὶ ἀείςτιρτίοπε., ἃ ϑροηΐο, (τἀ {τα γα 4υκίτἀπι,) νί ἀθ ἀρυά δροπίυηι 
ἴπ ἴ)0 [{{|πέγᾷγ!ο γ) ὅς Ἑδδιιοίαι ΒΙΡ]]οτῆες, τάς. ἔ,. ν. ον αν ἅτῖ, 3. Ρ. τϑόφ δὲ 187. 4υΐηι} 
οι ΒΙΟ]Ἰοιῆεςα Οταςα., ἀξ Ἑαυτγιοι 5 ἴω ΒΙθ]οτῆεςα Ὅταςα [,. ν. ς. ζό. ἅτ. ΧΥῚΙ. 
Ρ- Σ29. οὐἴανι Τοπιΐ ΒΙδΙΙοι μεσ (ὐτᾷος : “( δυίάᾳ ᾿πεπηοτάπτογ γος! τη Ροϊϊείαη Ρ]ε- 
τοῦ5 ᾿ἰδτὶ ἀυδῖαοτ, 40 Ορι5 Πιὲρ 5. ἱπτερταπη [απ ν᾿ ἀετατ 4 πὶ 1} Ππττατίοπες Εαϊτε «.ς 
ΕπεῸ Ππἰπο τπᾶς ἴῃ ογὰ Οοάϊεις Μεάϊ ςαἱ δάϊεχῖα (απὸ 4υς ἀάτη δ. α 9 πεΐςίο τυ)ὰ5 δυέξϊο- 
εἷς) δΔάξας ανγεκδοτα . χ)εϊ ἀειδίαγ εὐἴδπὶ ἴῃ εὐϊτῖ5 (Οοπηπιεπιατίας,) ἧἶνε ΣΙΠετεατίο γος 
πη Ἰοςὰπὶ Ρ]ϑιοηΐϊβ Χ, ἀε Ἀξςρυθ]ῖσα . υδἱὶ ἀε τε Ατπιεριο, Μαπυίοτίρτα ἴῃ Βιθ]οιΠες ἃ 
ἸΝοδλ πὶ δ αΙνίἀτοῦαα) ΕΪοτεπτια 7) ἐκ 4ὰ ἰπ πηεάϊυη ποππυ ]}]ἃ τα πὰ ργοτ τα 7. ἀς ΠΟοηι!:- 
αἰθ5 τεάῖνῖνὶ9 ἤει ΑἸςχαηάει Μοτιιβ ἴῃ ποῖῖς δὰ αυφάδη) Ἰοςα Νον! ἴα ἀετῖς δὰ )οῶγ, 
ΧΙ, 19. Αἕοι, ΧΧ, το. οῃ. ΝΊ. 4. ΝΊα4ςε εἰἴλπὶ ἀᾷ ΡΠΙΠΡΡ. ΠΠ.. 3. «ὦ ξερτ. ΧΙ χα. )»γ Ετ 
ἤυης φυϊάςξαιη (Ο ἀϊσειι πυροῦ ἔγαἔγα ἴω ΝΝΟΌΊΠπν δα ν᾽διοταπι ΒιΒ] οτῃέςα αυχηήταηι ἕω 6 
παι ἢϊ (στρ (Ἱ, ανιὰ ἀπ καπὶ 5, νἱγ [απ πλιὰ, ἃ 410 Ἐρτερὶ πὶ οπγηΐυ ἢ ̓π Ῥ] τοποπι 56 Πο- 
Ἰϊοταπὶ Ἑάιτοπεη ἀνᾶς ἐχρούξϑιη5.. (ὐἸδίογιας Οὐυρεῖὰς ἴπ Εριῆ. ΧΑ Ψ, δὰ ᾿οαππεῖη } 85 
σου πὶ ϑεβενοῆζε Ρ. 9,8. 1, 5. Ααιοξοΐτατ, Ηἰϊοτ. Εςς] τ δίξις. ὅς 1ἱτίεγαι. 10, Οεοτγῤὶὲ 
ϑοθο! Πογη 1... (στ οἷς πη. 1710.γ) ε σοτεϊοτεπι {αάϊυτη εἴἴε . ᾿π Βιδ!οῖπεςα ΒαΠ]εεη Μᾷπωυ- 
Τστιριὰς Τγνατὶ Οὐατοηες ΕυΠαῖῃ! Εριτορὶ ΤὨεΙἊ]οπίςεη 15, 5.5. ΗἩ οπιετὶ (ὐοπηιπεπιδιοτ!ϑ 9 
πες ποθὴ οὐ ςαἹ (Οὐ πιεμτατῖοβ ἰπ ΡΙπάδτγυπι ; 40 ἐοαυς ρειῖς Πούυπιος ΡΊηἀ αγσοτὰπιὶ δ 610 - 
Ἰϊογα αι νοὶ Ῥιαϊατι με.) νε] δεῖγμα αἰϊαυοά. (υἱ οσὐπὶ τείροπα ἶες δομενοῆζεγ Πὰς Ευ- 
ται 11 οροιὰ ἀοπ διηρίτυς ἰῃ Δ Π]ςοπ Βιδ] οτος σοῃρᾶιεῖς 7 ρει. τείςτὶ ρήϊς δὲ. 

Ἐρ. 27. 



ἜΑ Θὲ ἈΓΤΕΒ υἂς ἜΣ 
ΟΡεγα, οὐίσος ὉΠΊΠο5. ἹΠΊΡΟΠΑΙ ἰαδοτθα, 14 δπιρεῦ μην τη τὰς... οἱ ἴβδο 
νὰ πάη ἔμ παϊτυ5. ἀδίεοαγεηι ρΡεΐξειη.. (δυο δῇ ργορα {δἀυϊοηυς εἴξοο- 
ΤΙ... ἰδοϊατηαις 1 165 πυπαυάτῃ ἀείείας, τὰ Ἰεζϊοῦ ορτίηλα τείζαγι ρὸ- 
ῖ[65. (υοῖ Θμ]η1. αὐδπὶ 1115 τε ΠΕ γϑτοηι ἰαϊθυτὶς.., (υδίοτε ΟὈΙτὶ δ]αῖ- 
ταις. σοΥΓΟΙ τπδγοείοεραηϊ 107], 4] ποίξγα ορεγα,. ὨοίἘγ]! 6 ἰὩογι ας ἰπ 
Ἰαςεπὶ Ῥγοάϊεγε ὁ αυοῖ ργοάευηζ ἴῃ εϊε5 ὁ αυοῖ. ῥγοά!ρυης., ἴδια δήῇπε 
ἴῃ. ἤος. Πεῦο]8 ἴδηι. ργϑοίατο., ἴαπίηαε Ὠοηθίϊο πλυπετα ΠμΠα υ8ΠπΠ ἀείατιι-. 
δαδουῆ. ΠΑ ΌΣΕΙ. Ραῦοος ἀρ μις ἀϊες ΟΥΡΠΕῚ Ατροπδαζίοα ορτίπηὶς ἀπὰ 
ΟῚ ΘΟΓΏΠΊΘΏΓΑΥ5.. αοσμγαῖο ἰμομίθηιογαης γορμνραίαι: ῆς νΈΓῸ Ορτὶ- 
ἴγ85 ἴῃ Εἰοίηεσὶ [Π1Δ44. Ἰπτεγργείατοηες. εἰίάθηηηγεῦ Ἡ  γου εἰς. οη16η412. 
ἐας ΟἸΑροτΙδι5. ΤΙ ἀδπιὰς.. 90 [46π| 1ῃ ργαίατιομθ Ηοιπεγίςαγυπι Ουδ- 
ἰιοπυμα ῬογρθυΓΙ}, 4185 Ὠ1{τ6 5. ἢ}0}115 (0) ηχὶς : “ἦς. πο (Ῥοτρῃγσγιυπι) 
ΕΧ δητ14}}}5 ἐχοεγρίυπὶ ἘΧΕΠΊΡ ΑΓ θα5 59. ὅς (οὐ οντὶ πο γα. μὉ οἱάός.., τοριν- 
σέμής Ορνα ΤΙΒῚ θη ἀδλι.. 5» 
ΤἸρίς ΑἸάυς Μαηυτέμβ,. ἐοἸΠἰςες ῬΑ] Ραῖεν ὃς ΑἸάὶ Ταηϊοτγὶς ἀνὰς., ἴῃ 

1. Ηεποάϊ Ν επεεὶς ἐχουῇ δῆη. 1494. [0]. ἘρΠῖοϊα παηςαραοτια δά 
Βαριεζαπη Ομ ατιλυπη ργοθρτογθην {πὰ π: “5 51 αυὰ ταϊπθη ἰεσὸς πο [1- 
βαῖᾶ, πηαϑιίζεν ἀοέλΠῆπιε. τὰπὶ Πὶς αὐ 80} 1Π σαῖεγὶ5 ἰὈΥ]5.. αυος 65Ὸ 
δα εοπηπιῦπεπι {τυ ἀ! οἰογαπι ὉΠ] πὶ ὉΓ}}1ταῖο πὶ οὐτο ἐπ ΡΥ] ἢ 405 ( Πα ΠῚ 
εἴε δἰἴϊαυα ΠΟῚ 60 ᾿ηῇοϊας } πο ΜΠ “᾿πΊρυτες. {4 ἘΧΘΙΉΡΙΑΓΙθυ5 -- 
ΪΝοΠ ἐΠΙΠῚ ΓΘΟΙΡΙΟ πιῈ πη πἀδταγλ ΠὈγῸ5.; Πᾶπὶ 1 αυϊδυίάαπι Οεάϊρο 
ςοη)εέζοτε ορὰς εῆξι : 11 δηππὶ Τπυτε αὶ αυϊήαπι ἔαπε ἃς ηνεγῇ., υἱ ἢς 
1116 -αυἱδέτι Ὁ] σοπιροίαϊς,, Π᾿ γεν ν]ίςεγοτς, εἰπεπάδτε ροίζεῦ : (δά συγα- 
τυτυτα Τὰ βιπο ἔυα]ο, ;ΤἹ ΝΕΙ͂, ΙΡ50 ἘΧΕΜῬΡΙΑ ΚΙ ἹΜΡΕΙΜΑΝ.- 
ΤΌΝ ΓΟΟΚΕΕΟΤΙΟΚΕΒ, δ51ῖὶς ἴῃ ᾿Δροϊοηΐο Οτγαπηηατίοο ἐεοϊ πηι: 
ἢς ἴῃ πος Πἰ|ρτο, ἴῃ 115. 4υὰς Δαἀάϊἀϊτη5. εο]ορ β. ΓΙ ἔα 5. εξ μαθε- 
ΤῸ δα] 4 αυᾶπὶ Ὠ181].. Οὐοά Ἱποογγεέξυμη εἰξ, ἢ Ἰαῖθαῦ., τάσο. νοὶ ρΡὸ- 
τἰ85 Ὠυαηαυδην. ΘεηἠΔῖυ. 51 νετὸ ῥοαῖς 15 ΡΟΒ᾽Ιου τ). ἐγαηῖ τᾺ]τΊ., 
40] οαἰξίσεης, ἰαἰτοπι ἰοπρα ἀΪε. 51. ὅπ Εαδῖο (Ου]ηΓ}1184Π0.. ἢς 1η (, 
ῬΙΠπΐο πέροῖθ. ἴἰς 16. ποηη}}}}15 4}1}}|5 δέξυπι ν]άδηλυς . 4} αυοίϊς 
εἰποπάδητυῦ, αυοτῖίάϊε ΡΥ Πα Εἰεραητία ὅς ΟὩΠΟΟΥΙ Ργορίας δοοοάμηξ, 
ϑεά Ρογι 4} μη ὅς ἱπρταῖτὶ ἢ αὉ1 ἴωπί αἱ τὴ ἀςουίεηῖ. Ηἰἱς ἐδὸ η]- 
ἘΠ ᾿τηρτγοἕαγεγ, 91Π υὐ᾽ φυςπιαάπηοαυμη 660. τὰ ὃς ΡΠ οὐυτγαύεηξ 4] υδῃ- 
ἀο ἱπιρεϊπιεπάος αγάοος Πἰρτὸς : {εητίγεπς σογῖε ΟΠ σ6. ΑΠΓΕΓ, 9. 
50 ἐξ ρῥγὶπιούυπιὶ Εαἀϊτοταπι ὅς ΠΙσθητ18. ὃς ΠΊΘΓΙΓς. ΒΡ] υσιδυς σθίης.ς 

οὐτὰ ποίϊτα αὐ Ἑδρτῖο ΒΙΡΙΠοΙΠοοα Οταοαπὶ αὐάαιταιιθητα. ὃς ΟΠΠΕς 
ΟΠΊΔΙ πὶ ΡτΙποίρυμι Ἑάϊτοημπὶ ἃ Ῥγαίατιοπεβ., ὅς ἘΡΠΈΟΪα5. πυπουρα- 

Τυι. 11. 11 το- 

Ἐρ. 27. Ρ. 940. “ Τ)οϊεο γνεβειβεηῖεγ Ευβαιμι! Οὐαιτίοπεβ Μαπαίςτιρτας,, ἐ)υίάεπηφυς (ὁ πι- 

τη πιϑιϊτω 1π΄ΡΙπάϑταπι), ποὺ Ἔσῖᾶτε ΔΠΊρ]]5 ἴπ ὈΙ ])οιῆςο4 βαἠ)εεη!ῇ 9 συτὴ Δυτέπι. 5» 1η- 

4υἱτ) νἱτ ερτερία ὅς Γρεέϊαις ἀοξίτιπδ᾽ ηἸς φεγιίοτεπὶ ἰεσετὶτ {ε ἐο9. Ἰδὶ τη 8} ] 05. τταϑξδίες 

ποὴ ποάο, νεγυπὶ οὐἶδηι τηροερ!ε ἀείοτί θετο (ςἀ ργορο τη ρετῆςετε ἤθη Ροτυ 96.) 08 

ἀυδίτο 4υΐπ π΄ Μωυΐίςο 1110 ἑωμετίητ, ,γ ὅς: ἃ βοάθπι ἐς τὰρω]4. ἂς εἐχεαιρ] 4. 401 δ 5. τυ τὰ 

δἀϊϊεεῖς ροίδειηυ5, (οἀϊευπη, 41 Ρά0}}Ὸ δηῖς) γε] ΠΟῊ 118 τ υἷτο Ροϊϊ τειᾶτ88 Ἰἰτότας )γ 1πτὸ 

ποῆτὶς ρεγίεγα ιν ἀΐεδυβ., (Ποίαν δά ἴδε δα ἀεηάας Ψ᾽γ15. ἐγυ 1115... 4υἱ ΡτὶπιοῸ φὰς τ 

ἄς δπις Οτηπί8,), οδ᾽ατας οσοφήοπεβ ἐἀεπθοτυπι αὐ δζοτα τη Πδέϊθηι5 δνεχ δότον (οἸΕΥΟΥ ἀΓΠΡε- 

᾿ς ἀξθεητ βεῖπας ») Πἰ οὐαὶ {ρετῆτ) δά γ8πὶ φαίτο {Πυ!Ἐτϑη ἀο5. “9 1 ὩΣ ςοηνοτἊατ]. 



266 ἸΘΡΗ͂ ΠΑ ΤΡ Έ ΤΑΒ ἈΐΣ 

οΥΙας,, 4υΔΓΙΠ ΠΟΠΠῸΠ ὦ απ οὐϊαὶ ἔαπε ἰπ πε (ὐδίαίοσι ΒιΙΘ οἴ πθου 
“ΘΠ. ΠΙασ Ν ΕΠΕΙΙ5. 1755.0 Ππημ] σοἰοέξας ουπὶ “ΠΟΥ! 5 ἀδδὶ πὰς. ποῖΐδ.. 
Οὐχ Δυτζεπὶ ἡ (οάϊςες 5. Μάγοι ᾿δογαπηαας Ἰηάϊσεη Ρογεπεηξ., -δἃ 
τσἶτο πλΕ] 15 τγαόζαπάα τοὶ πη παπὰς Ἐγιά πιὸ 1}}} ὅς πηοάεῆπηθ 
νῖτο ΟἹ. [}4οορὸ ἽὝογεϊ!! .. 4υὶ ερτγερίαπι 1||4π|Δ πηοάεγατυσ ΒΙΡΙΙοῖμ6- 
οὐ. ἐξέ η4υα, υἱ ὃζ ἐς Ναηίϊδηϊς (οά!οῖρας Γι 8Γ1Π|5. δυγδα σοπα Ια] 
ΟΡΕῖα.. ὅς αυὸ 1 [᾿τογαγῖα ΗΠ ζογία ῬῬογ Ιοτπι,, Π᾿τεγασὰπι ργοιηονοηάα- 
ΓᾺΠῚ σΠΡΙΔΙΟΓΕΠ, 86] Οἴηπία ΠυπΊδη ταῖς. ΟἴηΠοα ῬΥΟΠΊ ΓΙ Οσεπὶ., ΙΠΡΘὨ]].» 
Ἰυα 1011, ὃς ΔΠΙΠΙ ἰδυά!θις5 “ΟΥΠΔΓΙΟΓΕΠῚ 9 “ΟἸΙΠΏΪδυ5. ἀξηϊαας Δοίο! ατιοτεπα 
“ΠΌΠΊΘΓΙΪ5 ΠΟΥ ῚΠΊΙΙ5 ΠΕΠΪΠΟΠΊ. 

Αταῦο Εἰς αυϊάετη τἰοους εἴἴεξ “ΡΒ Ιοᾶς ρα παϊ σταῖῖας ΠυΠΊΔΠ  ΠΠΠ115 1115 
Ῥδίγὶς 115. 401 (οάϊουτη αταςοσγαπι υἱαγαπη Βεηῖρης μ1ῃ1 οοποθῆεγε, 40] [ΠῚ 
“ἝΟΙ ἐπὶ ΤΏ1ΠΙ 86 ΠΠ πὰ ΜΠ υΐαταπι ἐΔογατιυτη, δά ορυ!εητ Ππγαπη 1111, ηες 'ἴἃ- 
{15 ΠΟΙΔΠῚ 5. ῬΕΓΠΊ εγε ΒΙ]]ΟΥ ΠΕσ8ΠΠ 2. αΠυοτυπηηυ8 τηυ τὶς πη ]τὰ πὲ ΌΡΕΓ 4|18 
ἄερεο. υζροῖε 4] πιὸ ποίριτεπι. “ὅς “(ο]α ᾿ρίογυση ᾿πάα!σεητία σοπηπιδῃ- 
ἀδῖαπι., ΟΥΠΠΙ ΟἰΠοΟΙογαπὶ σεπεῦε ρῥγσίδουτὶ ἔποσιης, οὐημηΐθας ἄδν: ΧΕΙ πε 
ΑΠΘΓΙΓ15., αυδὲ ΠΟΠΑΙΔΠΊ ΘΧ ΠΊΘΟ ΔΏΪΠΠΟ ΘΧχοϊήεγα ροζεγαηζ. (1) δεά 4υο- 

ἘΥε ΤΟΣ) 

(τ Ἴπ|ὸ πᾶς εχίτα ραιτίς ἕως ἤπες ἰατίμις Ῥάτετς σοϊαἷς νὶγ Ἔχ ος] πε ΠΊγὰ8. Η ετοηγο 
4 η9 ΖΟΪ 41) ϑεγε! ΠΠπ|ς Ν᾽ επέϊτογα αὶ Βεῖρυδιίςς δὰ δυπ)ηγυπὶ Ροπιιϊῆςεον [νεραταβ., [9 
ἰσὰπὶ ἄς πιςὸ εἀεπάογωπι) 5. Νίατσςι Βιδίιοιῆες Η οπιετςσογα πηι δοποϊοτυπλ «-ς(οηί] το δος 
Ἀοπς ἱπαυάϊν! ες... ὡδὶ ἀεδῖτα ττὰἀπῖο ἱπρεηΐο ταπίάά4υε Ψ ΓΙ «ἔαη]α ἂς εχὶ τ πιαίιοπα 
τηοεγῖτο φαυιάες.» Ργοιίπι5.5 πος ἃ Π16,) πὸς 40 0119 4]1ο τορι) οἤϊεΐοι! ΠῚ ᾶ5. τῇ! (ογιοῖς 
Εἰτεγα5., ἃς Ρῖο ἔμ ἱπυίτατα Παπηαπίταῖς, ,), ἅς ἰπσεπτὶ Μαυίαγαπ)») 4045. ἰρίε ἔς !ἰς  Πίπις -ςο] 11.) 
Δηοῖ, ., Ϊ{{0Ὸ 4 πιὸ ἰφυΐ πυηφιδίη τ4]14 ρεγατα 7 πεάμπι ρεῖογε ροζα!θεπη 7, αυϊρρε 40: 
ΥΙΧ εἰ ποπηίης ἱπποῖείςε γε » αἰττοὸ φαατῖς 7 πυιηαυϊα α Νδιϊσαηῖϊς (οἀιςεῖίδιι9. νε]]εῖ 3 [6 
ΦὨΪΠῚ 44] 14 ρΙοιηρίυπι ἃς ραιαταπ) εἴθε, ὃς δα ἀείο επί 4 συγάτεῖ 7) 4.8: πιε8πὶ ἐπεάϊΓΟτα ΠῚ 
Ηοπιετὶ ᾿πιεύριεευ ὅς (τ τἰσογα πὶ. ΠΟ] ς ἐξ! έτη Οὐπᾶγε 7. 1]Π]]ἔγαῖς. 7) Πρ] ῆςαϊς ΡοΠξηζ.. 
(ἷὐϊ συπὶ τηξΠῈ ἢρηϊηςαίοεπι ἀεί ἀετί ἢ. οὔτι πεπἀ ὰ «Ρογρηγεῖς ἱΝοιαλωπι ἴη {Πάει ςορὶ » 
4045 ἴῃ Ν δεϊσδηᾳ ἢ δ] οῖῆεςα ἰατεπτεβ ἰη ἀίσανετγαῖ Η οἱ πιὰ 7 11}6 “}14 τηοτὰ Ἰητεγροίτα,) 11- 
Ὀεπιῖ ΠΙπλς ἀηπυεηῖς ἜπιϊποηυΠΊπιο Οἰἀτγαάΐπαὶς Ζεῖαή αν «ἀρ η]Ππιο ἂς ἀοξ! ΠΠο “υ)υΐςς Βι- 
Ποτέ ας Ῥ να όϊο, μᾶς δῷ Ἄτυ ἀπ ῖτανο ΑδθατενΝ εὐπαζξαᾷ πὰρέτ ἀεξυπέϊξο, ἢ ΕΠ ΠΠΠ|τῆς ἀοείεραη- 
τι Πτπὴς εὐ ἀδήσ τ ρῖα5 Π1ΠῚ τηϊῆτ, Ἢ τς “ας }1 6 δρποίςεβ νἱγωη ς ΠΟΘΙ ΓΠΠΠ πιὰ 1118 ας ἀς Ἰἰτατι5 θθ πε 
χηετίτα ἤίτρε Πυ)υΐος Απάτεα [α]]4π|ν7 συ} 5. εἰεραπιΠ|πγὰπὶ ρτοὸ Μαηιεῖε (τυ ] τα (τά- 
τἰοπε ΠῚ ἔαπεῦγεπι οἀϊάεταπι ξᾶςοθυς9 1επηΐαντ π΄ ἤπε Ῥορρίαποι, (ἰδἱορετὰ Τ, ΧΧΨ, Ἀπκε- 
ες ἀ᾽ θραίεο!! δ εἐεηεὶβεϊγ, .« Εεοϊον εἰ γ ὅς Ποείηθγυβ ἴῃ ἔμο το ἀς ἀοξεῖν Ποπμαῖθυ8 
Οὐτζεῖς Πἰτεγάγαη Οτγάσδγυτη ἰῷ [τ]14 πη φυτγατογίθω5. Ηυ)υΐςε Απάτνεὰ, νἱτῖ Γὰπηπ}ῖ5. ἢ ρᾶ- 
ἀτῖα ἴμ4 Ρετίαπέςι Ποηοτιι5 5 ΕΙΟφμΘμτ. ΠῚ πλϊ πεσηοη ὅς ρεγε  Πππὴῖ Προς τας, 4αάτη οὔ} 
Τιεοπατάο ἰυἱτιπίΐαπο ἂς Ετδηςὶίςο Βατθατο, ἀοϑξ ΗΠ πη 5. ὑ τς 1157) ρετγίε τς ἃ μδγπο Νεῖο- 
πεπῇ ἀϊάϊςεταῖ.), ἱπεάιταιη Πιοηῖβ (4{Π| Ἡ Ποτία τεῳ Ν ετἤοηεη :1,ατίη πὶ πισηγογϑηξ 
«Ἐτδυςτίςυς9 δαπίονϊ! πι5 .1,. 13. Ρ. 243. Ν᾽ επειδαγῃπὶ [είογιρείοη 8.) υἹ δεν γ) (αραϊοσο ἀε- 
ΦΙ1 Γοτίρεουὶ ΤΠ ηεεῖ γ) Πθοουπα τόος. π 4. Ρ. 6, διωρειδὶ, Ττίοηζο ἀενὶλ Ξτοὶ εἰπε βεὶ Τεπερὶ 
Ζεπερῖς γ 1629. ἐπ 4. 1 ται, Ρ.75. ῬΊΟΙΥΟ «4η54190 Ζεπογ «δεηγοτίε ἀε᾿ ὅ ογἱεεοτὶ Γεπεεὶ ῬΑιετῖκχι 
7ΖἜπεχ!α » 1744. ἐπ 8, ἃς ῥτὰαίεγι πη 401} εἸμ!άεη Απάτες 70] 401 νιτδιη θσσυτγᾶζα (ςεῖρα τ 7) 
Οἱουκσπηΐ ἀφ5! «Αοβίπὶ Ἐτδης(ςαπ8.» Δίορήχλε 1} τίς) ΟΥ̓ είς θῈ ἑπεέονπο ἰᾳ Γι α.γ.6 ἰεθρεέτε ἀε- 
ΖΣ᾽ΐ δοτιεεοτὶ ΓΤ ηχ αηῖγ ἴα ῬΈπεκία ἀ7:2. 1π 4. ΤΟ]. Ρ 25;τγ}γ εχ ὅιο αυΐάειῃ ορεῖς 9 υἴ ὅς 
τ αἶτ0 πιᾶρὶς Ἐχ “ΦἸοφυθητ ΠΟ ἂς ἀοὐϊΠΠππηὸ Μιετοὶ Εοίςαιίπι. , τὰὺς φυϊάειη Εαυΐι15. ὅς 
Ῥτοσυτγάτοτῖβ 5, Ματεῖ , ροΐϊεα ϑεγελι Πα Ν ἐπετίαταπι Πλυςῖε, Πἶδτο Ἰηΐοτίριο ἀεία Ζεεεε- 
ταίηγα Κεηεέχίαηα ἰἰδτί οἱτο7γ φάσυα 1775. ἴῃ [0]. Φυϑητυ. ΜΝ ποτὶ) ἃς ρτα!οττίην Ρδεγὶς 
ΤΠ ΟΠΙΒὶ [ἰτεγαγὰ ΠῚ ζεπεῖς ἐχοε]]υεγίπι νυ πε ἄς πηι ἶτ18 ποάϊε ( ρεγίτ τὰς. ἰοαυᾶγ,»,, πιᾶπιῖε- 
Ἴο ἀρρϑῖες. Ηδ5 δυΐειη Ρογρῆγσγιΐ ποῖᾶβ» 4188 (]. Ηἰεγοηνγιὶ Ζα πη: Βυπιαηΐταιὶ ἀεῦεον 
Τεςιαπά πη νεγ( ἅτὰ οτα πε πὶ ἀϊροίτα5 ἀςροπδηὶ δὰ ἢπεπη [Πα άις οὑπὶ οδεἢςϊς γ, αἰξετῖ- 
ἔς 15.) διπλὴ καϑαρφ, διπλὲ περίεστιν μεέγηγ αἸ᾿ἰίφας νετεγαπὶ Οὐτἱτἰσογαπν διρπι8, ἃς νᾶγίδης 
τίθυβ Προ ΟηΙθ 5. ἃ ποῦῖς δῖος εἀεηάα, {4 ς δά υηρᾶπι ἀυτεᾶ 111ὰ ἀμογαη) (οσ οί, 

.Με:- 



ςν» 

τ. ὡς ἕνδοὸ δὸν Θόλενμα 765 τοΧχλας χα εἴραϑ 

ΗΠ. 12 δ» ηαυκῷ ὰ ὡώ 35. 

11. εμημ τ. 84: κ᾿ ὑψ.Δ 4. υα΄.525. 

ΠΕΡ φοϑουῦυῦῦ 

, ΖΞ» Ἔχ ρα σ, 

νικᾷ 





ΤΥ ΑΒ ΒΊΑ Ἐπὲ 7 
τηοάο: Ῥυϊγαΐας ποῆηο δχοθ ΙΓ ΠΠΠΠ}5. 1{Π|5 Ῥατγιοῖῖς ἀΐσηας ρεογίοϊ ναζ 
φταῖες, αἰ δηταυϊ πα ὅς (εηρεῦ τεσηδηΐα οὐὔἹαπαά! {Ἐἰγρε. ἢδς ρᾶγεη- 

'ἴες πἰἢ ἰερίθας αυᾶὰς ρ ἤχογιητ, δοαΐας 1Π|ἀς τη(αΐας, ὅς. “ξαρεμάαπα 11- 
Ιαπὶ., ἃς ΟἸπΠΙδιι5 ἴογγα ὅς πηαῦὶς. αἰπαδηζετη. ἄ6]10]]ς ὅς. ορίθας. Οἰνίτα- 
ἴειη., ηυς, οδίεγναμζα. Ν' οἰζαῖγιο, τὰ εογαπι εἰξ.. αὐ 6] τπυπάμς., ᾳυοά 
ΤΟΠΠσεῖ εαιη. ογεανεῖθ.. ἔθ [οἰ Πηπιθ. τοῦ ρῃϊης (δου! ς τεσαπῖ, Ἐοπιδης- 
αυς ὅς. Ατῇεηϊεηῇς. ΒεΙρυδίϊοα΄.. φυάταπι. ΠΕ6Ο᾿ ῥΥὶοῦ ἴα ἐογπλὶ ἀδηάος 
Ποίξες,,. πες Ροίζεγιου ταπ ἰατο΄ ἀἸα ατὰ ᾿ππρεγίαπι.. ἡθυῖγα απ ἀϊατυτγ- 
ΠΑ 9. [Δ Πὶ {τ4 01] 6 πὶ. ὅς. ταπὶ {ἀρὶθητεπι σΟὨ Εἰ τας οηοιη.. {δ ἀγα πηε- 
Ἰοσες παθυϊε ΗΠ ΠΤΟΥΪΟΟς., ἃς Ργώοοπας 9. ̓παρί πε ποδὶς τεργαίδηζδης ὃ 
Νεηο δος. ῥῖῸ πηργιῖο δες ἰδυάατα ροΐξει, αυογαμῃ.. υὐ Ν ἐπεῖαγαπι Νῖ4- 
ΤΥΟΠΑΓΌΠῚ. ἔογπΊα., [ἴα ναὶ φϑητ}}14. θοηα,. ὅς οαπὶ σεπεγοῇηππιο (ληραϊ- 
Π6. {τη ΠαΠἔἀ., σοηΐεπήα. ἔαης.. ΠυπΊδηϊζας . ΔΒΆΡΙΠ1τα5 9. οΙεπηδητία,, Ρτὰ- 
ἀδητῖα οἰν 115... Τοἱετίῖα., οἰοαυδηζιν, ὃς 114. φυϊάεπι. εχτοηρογαηρα,, 60- 
Τα ΡΓΌΡΥΪα, 1Π τηᾶ)]ογα. (ΟΠΠΙΙΟ., ἴῃ δεπαῖα... η΄ ἔογο πηϊταηήα., ἃΦ' 
ἀδηΐᾳαε ᾿ῃρεηϊατη ἀοῦο. δουζαπὶ ὅς Ρεγίριςαχ., παῖαγα ᾿ηΠταμα,, ἀοέϊγίπα. 
οὐἰταπι, ἀγα ΘΧροΟ τὰπὶ7 ὅς ρεγρεῖαο τηαρηαγαπιὶ τοεγαπι τγαξζα πάδγαμ υἱα: 
ἐιθαέξαπλ .. 

Ὁ ὦ ΝΣ Ὁ 

Μανεΐδπογαπι δε μοἱϊα ΗἩ οππετῖςἃ, ἀς 4αΐδὰ5 Γαρτα ἴω 15. ἀ1χὶ ρ, 183: υἴχυς δὰ ρᾶξ. τ8;ς. ποῖ. 2. 
Βςς ποη ὅς Ἔγστεσία 1114. 5 οῃ οἱ (οὐ εῖ5 ΕἸΡΙϊε πί8) ἐκ 40 ναγίβητεβ. ] ς ]οηςε8 Ἔχοεγριας ἐεάήϊτ Ο]. 
Ἔτη ΠῚ ἴπ (ω4 πονὰ Ηοιηετί ΟἿ το κι δὶ εἀϊτοπς γ. φυᾶᾳις ΡΌ]ΪΟΙ [Ὁ Γ15. ἕαςεγο ἀεπίπαδδι ἰηίς]κ 
111. ὅσ τσαάςε ἀο ΕἸ ΠΊπιὰ 5. Βεγρίεγαβ), φυεῖ ἀς. ἰος Πρ εηῇθι5 δ. Π 1115 ἀρεπτειη νἱάς ἰη Α ἐξ 8 
Ετὰ ἀϊτοτα πὶ πη. 1712... Ρ..3165 ὕυἱ ὅς Βεδτίεϊαην ΒΙδΙτοιῃες;. τᾶς, ΝΟ]. ΧἼ[᾿ Ρ. 241... δ] δς- 
ςερτυμπ 4 Βεῖρίετο [οἀΐσεπι δυέξξογπ), αἱ ἴῃ Πίος ποιῖβ. Ἰδηάδρτωτ,, ἐχῃιδαΐς., ἃς ]ο. ΟΠτῖ-᾿ 
Πορἤοτ. Ν᾽ νοϊῆ δ ᾿η Μηςε]Π]4η. Οὐἰεγναῖίοη. ΝΟ]. ν. Ρ. τος. ἃς (6. Ρείγα αν Βυταηδη. ἴῃ 
Ῥτεχίαιίοης ργίμηΐ Τοῦ Αὐἰπορἤῆδηις Βετγρ ςτ8Π| 5. (ἀπηπηὰ πὶ Ν ἀἰεΚεη αι, ἴῃ ΠΗ βετιατίοης 
ἄς (οάϊεε ἴ,εγ ἀπ; [δ] ἐξα πονᾷ Ε αἀϊτιοηῦ Ν ΕΠ συτη δεγιρτοτίθας τγαοὶς σοἰ]δεὶ ὅς, ἄς. 
ἸρΡίυτηπιςεῖ. δυῖοη (οὐ ἴοις5 Γἰρῆςεη5 Αρορίάρῆστ 7 ροίὲ 6. Βεγρίετγὶ, ἃ 40ο εχάγαῖατῃ ἔμες 
ΓΑῖ 7) ΠηΟΙΓΕΏγπ Ν νο]ῆδηδη), ὅς ἢϊας ἴπ ΗΕ ἀπηθυϊρεηίε ρα δ᾽ τς 4πὶ νεπῖς ΒΙΒ]οτῆες δῆ. Ηυ- 
7ὰς υἱαπ: 40 Η τη δυγτζεπῆ Β ἐρυδ]ῖςα ἰπηρείτανῖτ γ Τρίμπιφας (Τοάϊςεπι,,. 4υεπλ παῆς ἀείοτϊ- 
θο,; τ Ν᾽ επειῖᾶβ τγδη[ηἰτίετς ἀἴφπάτωϑ, εἰς δε γεηῖ ΠΠΠ  8.1}16 Ρ Γπςερ9 “(ζάτο]ὰς Αὐρυΐξας,, 
δαχοπὰπι Μίηδγία ( ζυείηναγ ) εἰ [(εη4οὶ ωχ. Ἀερηδηβ 5 4υἱ ετἶς ὨΝ}Πϊ: τρεῖς Θεὰ, 
44 ὼς Φυάητυπ). Μ (18. Μυίατοπναιις. σα]τουὶ 8: ἔάνεαι 7. γε]! εχ ἢος. υμΐσο Γρεςίϊπχῖης ἀϊ- 
ἴςειῖς 4685. εἰ} 8ΠῚ {1 ποῦ τοῦδ. 115. ᾿δι ἀϊους οἰτοιμηγίοπαγει. (ὐσγιμδηΐα )γ), 404 ἴῃ 1Π|{0 τα ἀϊ- 
ΨΊνΟϑβ ΠῚΪΓΔΙΙΓ 7. ὅς: ἀιηατ, Μεάϊςἄος 1105. 3. Εἰξεηίες. ΓΙ ηςίρεβ., 4υΐδι5. ταἀπίωπι. ἀόρεης [ἰς 
[εγᾶ 7) Φυοτυη,4ας. υἱτποταπι ρεηετο( τη ἃ πὶ ΓΔπρ "πε πΊ ὅς ἀγάεητὶ ΠΊπι τ᾿ θοπάγατη δτίϊαπι. 
ΔηοΤ ἐπὶ (φάτο Ϊο ΠΑὐξυ ο΄ ἰητὰ ας δεγεηιΠΊηγα ΠΠΠ1 5. τηᾶῖετ Απηε] τ ̓βγαηίνίος η(ἴ5.) ἴω 4 πἰ- 
ΕἾΤ. Το ἱ πε ᾿πἢΠ ρας τίτἀο ὅς νεπεῖες., ΝΝε΄ δυτόπι τἀητὶ Ῥτίπεῖρὶβ Ἰᾶυ 168. τηΠηΐϊτας οὐ]- 
Ρᾶ ἰηπβεη!) 4φυοα ἱπηρᾶτγ' ἀςἤσετγεῖ; ἀειοιδη}}) ἢ08 ἀυπτάχατι᾽ ργοίογαιμπ.. νεγία 5, 4ὰος ἀςγοιῖῆὶς 
Β)}8 σοπίξογανι οἢ τὶ {Π| πὰ 11}108. ἔπη ὁ 10} .γ. 4.807. [δ ρεῦ ἴπ πιφηῖς ἱπηρτς Δαν. ξοτο ἐ 

Ηις ρύμοεμ [οροιῖοα. γικυμγ.- ΝΊΝΑΚΙΑ. ΡΑΤΚΕΜ. 
Ηις νΙΚΤῦ9 ΟΟΙΌΜΕΝ 59. ΚΕΘΕ5  ΕΧΕΜΡΡΙΑΒ 7 ΑΜΙΟΜ 

ῬΙΕΚΙΡΕΚ » ΡΆΟΡΕΙΑΜ [)Εῦ5 ΙΡ5Ὲ ΑΟΝΟΘΟΕΚΕ. ΦΑΡΕΤ 
Ἐρριαιεμ; Αὐυαύυθτυμ οὔ δοῦϊδ ΟΟΝΘΡΕΧΙΤ, ΑΜΑΥΙΤ .- 

Ὁ ᾿ς τς τὸ τ 
ἐο τ εὸ Ὁὸ 



ἘΝΊΕΑ ΡΆΤΟΝ 

Αυτ ἘἙΞΟΉ).Μ 
Φμογμηῖ ΘηυΘη Δ “ θη16 5.7). ΤΗΣ ξασιτομές Ὁ" ρϑοϊηιίπα ἐᾳ ὅσο Πλφεγίδα. 

μῆς ρελεμης ΘΑ 4, ἰφρημεν «. 

Α. 

Α.... ΒΠεῖον εὐπεηάατζι8. Ῥ. 2.4. 
Αρκίαια,, Μιεάίει Βγχαρτίπὶ. Ἑάβδτίςίο ἴσπος 

εἶγ ὅς ἱπεαάῖτ1) νοτίαν ΕἸ φίαζοτγααι (ρεςί-- 
ΠΕ Ῥ. 170: Π, τ. 

ΑἸ δηῖς 6 (συπάᾳ Οἷα ἔγασιαδπταπι ἀρὰ 
8 Εετοάιαπυπ, Ρ. 96. 
Διηδογεομτεῖς ἐγαξαχεηταη αρυ ἃ Η ἐτο ἀΐδπιπι 

Ρ. 95. ὃὲ. ἃ 77:. 
ἃ παίξαίϊας. ΒιΒΠοΙπδσατία 9. ἴπ τ4. Ηἰποτῖᾳ 
Ἐςςοϊε Πα ἤτςα εἰπεπάδτας Ρ- 30. ἰπ ποῖᾶ- 

Αὐοηγπιὶ ᾿Αττικι σοὶ τὴ λογίων 5 ἔγες ττᾶ- 
ἕΐατυς ἐς Αττὶοιίπιῖϊδ παπε Θγίηαα) πὶ ἢ 4ς- 
ες [᾽βττῖρ εἄἀϊτὰς 4 Ρ. 79. υαἴ4υς δά ρ. ὃς. 
(ΙοἹ] εξ τοηῖς. ῬΑτοσπηϊαι πὶ Οτασαγαπι ἱπεάϊ- 
τα [ρεςἑπηεπη ρ. 68. (Ποπηπεπταγίου απ. 1π6- 
ἀιτογωην ἷπ Ἐνδηροὶία ρεςὶ πηῖπα 4 Ρ. 72: 
υ[4ὰε δὰ ρ. 7ς. Ν᾽ ειία8. ἱπεάϊτὶ ρ, 78. ὅς 79. 
Ἐτοτεπιϑτι πὶ (Οὐ πηπηβείσογα πα ἀς Ῥέοίο ἀ ΐᾺ 
Ἰαχπηετῖτο. Ιου γτο Τῆγαςὶ ἐγ δυτογυπὶ εἰς 
το] Ρ. τοὺ 7) ἐρεείπηθῆ Ρ. τοζ. δ. βο ΟΠ 
π᾿ ουγῇι ΤἭτγαςϊς Ἔ ἐχνάν Γραμιμκατικὴν 
ἐγαβαγεπτα ὅς ἐρεςϊπιΐπα ΡΑΠΠ|πὶ ἃ Ρ. 99. υἵ- 
4:6 αὐ Ρ. 188; ἃ ἴῃ ποιεῖς, 

Ἀποηγηΐ Ῥόεπια Οταοοσ- γα ξατε ἱπεά!τ πὶ 
ἀξ ξάρτια (ὐοπίαπτίπορο !! ρ. 3σ. ἃς Ρ. 249. 
ὧς 270. 

Ἀποιγτηΐ τταέξαιϑ 4 πορῖς δἀδεηάυς ἐς Οτὶ- 
ΠΟΟΓΏτΏ 5, ΌΟΓΏ ΠῚ 7), σιηκεείων ) Ἐχρ] σατο" 
ἢξ) ἔπ οὐ: Μτείδπο 483. ρ. γ84. ἱπ ποῖ. 

ΑΒ ]Ποομὶ ἐγαξηνεητυα ἀρὰ ΗεΙοά ἀπ Πι 
Ρ. 93. 

ΑΥσμγ ται), Μαςπεπιατὶεὶ Ταγεητί πὶ, ἐγαριηεῆ - 
τὰ 1λοτίςἃ ἀριιὰ }4πη] ] Ππὶ Ρ. 197 ) ὅς 
εχ εἰυ(ἀειη [το περὶ ν ( ἀισθύπσεως ρ. 
199. ἅ εχ εὐυίάττι περὲ μαϑημάτων ορεῖα 
Ρ. 200, ἄς 202. 

Αὐιϊοτεϊες. , ἢἶγε ἱποειῖος δυηξξογ σερὶ ϑαυς- 
μμεσίων οἰκεσ ιίτων εὐλεπέατυς ἃ ΕἸ. Βου- 
ΠΕΙῸ Ρ,6 129. πν ἀν, Ορετῖῖς ἴῃ Ματοῖαπα Β[- 
ὈΠοτηθςα Ἰδιεηιῖ8.,) ᾳυοά Διομρέσεις 1ηςοτῆς- 
ΡΓῸΠῚ 7) ὅς ΑΥἸΠτοτε] τε δαταπ) εἰς, (ρεςΐ-- 
ΕΏξἢ Ρ. 2.14. 

Αὐτίδπυβ επηεβάδιως ρῥ. 162. ὅς 163. δ, 1, 
Αἰπεηζυ8 ἐπηςη δι ἢ. τγ5. ἢ, 

Β 
δ ΕἾ βετίοηἶβ ποῖ ἱπεάίτα», {εἰς (ὸ ἀϊεΐδις 

ΡΓΞΠΧΑ Ρ. 246) ὅς τεῖ. ἃς 272, ἴῃ ῶοῖ. 2. 

ΒΙ ΠΥ απ Ψ ετῆο ϑδερτυδβίπιανίτγα! 5. Θη76 πε" 
ἄδια Ρ. 128. ἢ. , 

Βτιοπιίηϊ Ῥγιδαροτίςὶ ἐγαρηγθηζαπι Πογῖσα [1π 5 
ξὰ4 ςοπίςτιρτυτι ἐχ εἴὰ8 ΠΌΥΟ περ νῷ χομ 
διανοίας, ἀρὰ Δ] ομυτ ρ. 1982’ 

" 

ΕΙατοθοίηϊ ( Οεούξιῖ } ἐγαίξξάτας ἱπεά [τὰ 
περι προσῳδιῶν Ἰπ|ῸῚ πὰ Ρ. το3. Π.2. ἔγϑξ- 

ππμέητᾶ Ρ. 7. Π, τ, ὅζ΄π. 2, Ρ. τος π. 2. Πα 
3..Ρ. τατ. π. α, Ε)υίάεπι Γεωργίσ, διωκόγε 
χαλ Χυρτοφύλακπος μεγκλε γραμματικὲ (Ὁ 
ἐικηλενικ διδασκάλα ἐρμηνεξία εἴς τε τοὶ 

ὩΡΟΝεγ »δυὰ γ γολ ἐΐς τὲς ἐἰσαγωγικὲς ὃ 
χαγόνχ- Θεοδετίᾳ Γρχωμκτικὲ τὰ ᾽Αλε- 
ξανδρέω:, Ἰπεάϊτα ἴῃ (οά. Ματγοῖίαπο 489» 
ὅς ἴὼ Φοἄ. 491. ἱπεάϊτα Ξ χολίδ ) τοι ἐξη- 
γήσις δ ἐπ τὸ ἐήμε τῷ Θεοδοσία ἀκα 
γόνων νυ ἰτοὸ φωνῆς Γεω;γίά τὸ Γρκμμκω 
τοὶ, 18 τὸ ἐπιηλὴν Χοιροβοτχθ, εἰα(- 
ἀεπαυς ἱπεάΐτα5 τγαέξάτις ἀς 27. τΓΟΡῚ5. ὅς 
ἤρυτῖ8. ροετιεῖς ἴα Οοά. σ12:.. ὅς. ΡΙΆΠ50- 
γὰπι δίιφυος ᾿Επηκεφσμοὶ π΄ (ὐοα. -2.. 
Ρ. 107. πΠ. 2: Ἢ 

(Πποτίεϊας επγεηἀαῖυς Ρ. 26, π, 7. ὁ ράῆϊω 
Αἰτοι.. Ε ΟΠοτῖςι! ἀες]πλΑτϊοπίρ5 ἀερεγαὶ- 
τἰς ἐστερία (εητεπεῖζ. ἐχοεγριᾷ, {{ἰϑγυπιᾳὰδ 
εἴτ ὅς ἱγριίηξητα 8. ρΡ, τδ, υἱφυς «τὐ Ρ. 
67. ἘΠυΓἀτπὰ Οτατο ἔμ πε θεῖ ἐπι Μαρίῳ, 

μετέρι Μαρχκικνᾷ, Τάζης ᾿Ετιδχόσε, νοὶ 
᾿Δυκστασίε., ᾿Ελευθεροπύλεως Ἐπιτχέπα ᾿ 
παης ΡῥΓΪαλυ πὶ ἑάϊτα 6 (ἀοάϊςε ΒιΌΤΤ οτἤ τος 
Βερὶᾳ 2967. ἃ ρ.Ζ21τ. υἱφὰε δά ρ. 26. ΕἸυ[- 
ἄετα ες] αγάτῖο εχ ἐοάείη (οὐΐϊεε Ηὶ ἐρίο᾽ 
παπς ργίατατα εἀϊτα ἃ Ρ. ἐσ. υἵφας 4 ρ, ὅς. 

Οἰυ πα ( ΝΊςερΠποτι) Ερὶο]άταπι 1, ,ἀςοηΐςδ- 
Τὰ πὶ ἱπεάϊταγωπι ἰρεοὶ πηόη Ρ. 72: 

ΕΟἴκετο εὐϊεη ἀδτὰβ Ρ. 1.0. ἢν τ, 
ΟἸΙεος τίη, δειίρτοιῖς Εαδγίςϊο ἰρηουῖ, ἐτὰρ « 

ταφηταπι ἀρὰ Ἡ ἐτο  ᾿δπὰ πῇ Ρ. 9). 

ΔἸ αίοῖ: ΠλΑπηδίσβηὶ ἔἴδεγ ἑηίεγίρεις ᾽Α - 
πορέσα »κὶ λύσεις περὶ πρώτων οἷρ- 

χῶν.», υτἱπᾶτῃ εὐάτυγ. ἘΤΗΓἄετα ορεΐπιις 65 
ἄεκ ΜαεΤιείαπυς 246. Ρ. 251. 

Πιορεῦες [,ἀεγεῖὰ8 ἐπηεπ αι 5. ̓ς τ τῷ, Π. σ, 
᾿ϊοπνεάϊς δεῃο ας! δεποί!ογ αι. ἱπ 10 - 

ἡγῇ! ΤΗταςῖὶ9 Τέχηάν Γρπμματικὴὶν ἔτασο 
ἸΤΏΓΑ Ρ. 99, 121, ὅζ Σ22. 126. Σ72. 73. 

18:-. 



ΙΝΌΕΧ Αὐὐτόκῦμ. 
γ82, 8. 133, δε ἢ, 2: δ' 18: ρὲ τ86: 

διιουγῆϊ Τατγαςῖβ Τ χρη Γραμαατικὴ ἃ Β4-, 
δῤιεῖο εἄϊτᾳ, οάϊεις ΜαΙοιδηῖ ςοἰ  Δεῖοης 
δυΐδῖα ὅς δπχεηάεια ἃ Ρ. 99. υἱᾷυε δά. τότ. 

ς Ἐρὶρδμαὶ! Ορετῖς ἀερετάϊι! ἀε ἀυσάς- 
α εἴπη Ἰαρίάϊδθας [Γἀξίπεηταπι ᾿η (οἀ. Μίδτν 
εἴᾶπο 498. Ἰἰατεῖς ἰηάίςαίυτ ρ. 246. 

ἙἘτδεοίι εἶ ἔλα ΙΠ ἘΠ ΠΊ Ρ. 172. Ὦ, 4- 
Ἑωρόπίαηι ( ̓ ξ Ιτεῖα ) ἔα]: ἰπφάττδι ἀς Ἐ)γο [5 

1ᾳ - ὅς ὡὐδατῖς "9 Ατηογιδις ἴῃς, (οὐ, Νῖδγ, 
οἴαπο, 412. Ἰατέτε πα !σαῖοῦ. ΡῪ 242: Έ0 1} 1 

Ἑπρο]ι ἀϊ5. (δπλῖεῖ ἔγαξανεατα ἀρὰ Εἰ οτοάϊΑ- 
πὶ Ρ. 88, ἀρυά Ροτργταπι Ρ. 117. 

Ἑυτίρί τς ἐγοσαιςπζυη ἀρυὰ Πετγοά  Δυθπν Ρ., 
94." ς 

Αὐτῷ ( Μίςδας"Π8. } ἘΡΠΈΟΙΖ {πεᾶ τα σι, 
Ἑδθτίεϊο ἱσποῖᾷ γἱη (οἀ. ᾿νΝλατεΐᾶπο 446. 

Ῥ. 77. ἢ . ἋΣ, 

(ὐετγπίδηΐ, Δεν το ας (Ομ ήϊαπεῖπορο τ ἀπ γᾶς -᾿ 
ταξητοτη Ὁ’ 71. 

εχ ΕΤῖχ βοόπδοῆϊ ορεῖα τῆ διαφ ἐρῶν μι ἔ- 
τρωϑὺ αυροὰ Ἑαδτιείμπιν ἰδτυΐς 7 σαραζ 

ἀηίοτίριυπι περὶ τῆν ἐν τοῖς ς«ἰχοις παθῶν) 
"σφαοὰ Ρίμταγοο ῃγπι Ύ 0. Υ υτυ α΄ «ἢ, 
Ρ. 8ς. ἃ 86. Ε ; 

Ἡεποάοτιϊ ἔγαςπηξπταπν Ὁ. 12 γ" 
τοί πηι Οραξουϊμη) περὶ φέχον ἡ λε ξεως, 
ππς ὈΓΓΠΊπὶ ταἀϊτα πὶ Ρ. 86. ΑἸτὰ ἃ εὐ ἀςπὶ 
Ἡετοάϊαπιϊ Ορυίς]υαι χερὶ σχημάτων πυρῆς 
ῬγιΣ εὐἀΐτασν ἃ Ρ.. 86, υἵᾳιυς. δα ρ. 97. 
γε 411186 εἸαίάςαι ἔταξιπεητῖβ Ρ 35. Ἠεῖο- 
αἰϊληΐ 116 6}}} περὶ βωρβαφσμβ Κα σοκχοικισο 
μῈ χτ' πχάτος γ ἃ (αὐληὴο Ν᾽ ας Κεπάτίο (υ. 
ἡεὶ Ααλημοπῖο 7, Φυοτ πα δ γεΣῸ 8 Δυζξοῦ 
δυς υἵσυς ὀξοοταῦατςατ,, Μ γσιαπόταπιὶ (ο- 
ἀϊσυπι ςο]] Διο πε Ἐσυεπζίαι! 4 ρ, 17ς. υἷε 
ἢἰς οὐ ρ. 178. 

Ῥετοσοταβ εἰπε ἀδί ἢ. 1297 Π, τὸ " 
ΤΠ] εἰν οι [Γεχίσου 7 Ματιείδηὶ (οάϊοεί5.7: 4υἱ 

υπίσ9.}1 τοῖο τεγγάγαπὶ Οτὔς εἰς οτεά!- 
τῶ) ςο] τίθης 1]1Ἱγαζυ πὶ ὅς ἐπγοπ ἀδτι ἢ) 
ἃ Ῥ. 2954. υἱχιις δὰ ρΡ. 26ι. 

δ, Ἡἱετοην πνὰς σπιεηάάτυ8 Ρ. 145. Πι 1, 
ἘΙρροῦᾷ ἐξ 5. ἐταξπισηθυ δρυὰ Ηοτο ἀΐδη, Ρ. την: ᾿ 

Βγοεὶ ἔγβξηγεπιᾶ Ρ. 97. δ᾽ 96: ορμὰ Ἡδεῖσ- 
- αἰδῆυ δ 

ΑὙἸΡΙ οι ΠΡρετ περὶ τῆς κοινῆς μιαϑηματι- 
κῆς ἐπ ς ἤ κκ55) Πυης ΡΓΙπια εἀΐτ5 ἃ ρ, 
χϑὰ, υαἴδυς δα ρΡ. 22;. 

1ὅσ 
Ἰοίἐρῃις εἴωξηδατα 5" Ρ.᾽ ἐφ, ὅς 76: 

εὐ ( εξοῦςι! ) Οὐδαλδιῖϊοα ΑἹΡΗ8- 
ι δετῖςα «ἱπεάϊτα ἐρες!πιθπ Ρ. .79. Π. τν 

10 4πη1:. Οταιϊοπααιὶ ἀερειἀττάγατα τἰτ]1) {τ48-- 
πιςητα, ὅς ἐρίεξία εχ 1111 {επτεητῖς Ὃχςεῖ- 
Ρῖα ἃ ρΡ. τσ. υἱᾷε τὦ ῥ. τό. 

Γοηξὺς επχεπάδί5 ρ- δά. π. 3. Ρ. 76- 

: ἸΑ͂ Ἀταιῖ! ΟΗτγγίοςερῃ α! Ῥοδωνιο ἱπεάϊτα. 
ἃ ἙδὈνϊοῖΘ ἰρξησῖα 7) ΠΠΠυ4υε ἀείςτὶ- 

Ῥεῖ ἀξ ἀχζογρια ἃ ρΡ. 4. υἱφις δα Ρ. 79. 
Μδεαίης ( (ουϊζαπτῖη1) ἀς Αὐπξαηάτὶ ἃς ΤΟ Δ111- 

τες Διποτὶ δι 5. ἑαδοΐχ , Η υςτῖο; 
ὅς, ἱξποῖα) ρεςίϊαιθα Ρ. 76. 

Ἑδδτσιςῖο᾽ 

Μεϊδτηρὶ ἔταβαιοπτα ρ. 138, Π. 1. Ρν 139. 140. 
14τ 

Ν 
ἽΝ έίοηι ἵγαθογεητα Ρ. 138. ὅς 139. 

ἀςεμγηιετα ( Ὁεοτξι]) σίχοι ὕφαντ οὶ παης. 
ΡΥΪηγατη εἴ Ρ..γ7. ὅς γ8. ἘρΠΠἴο]α ἱπε- 

αἴτα Ρ. 77. 
ΡμΠΠοάετα5. ἴῃ τγαέξατ ἱπεάίτο πτερὲ ῥυτο- 

σικἤτ) ἵἱπῖεῦ ἘΠ εγου]αηεφηίϊ τυ ἀφτα ἀεῖεο; 
εἰὐεαατιὶ5 ρρις9.. ἢ. τ. 

ῬΒΙΟΙ αὶ Ργιμαροτίςοῖ ἱγαριαεπίμαλ Τοτγίςητ- 
ἀρυά πη} 1 ΕἸ λυ τῷ “Ρ. 9ὅ; 

Ῥῃοιΐας ἴῃ Βιδισεῆεςα επισηάαστως ΝΜίαδτοϊδαὶϊ 
(οἀϊ- ς᾽ εοἰαιτίομθ Ρ. 17. 11λπ|π|δῖ8. Ρ. 46. 
δε :47.. Ὡς τ 

Ριμά δι Οὐγαιητη δεῖς! 7 τῷ Κορ ματικὰ ), ἔγδξ- 
πηξητατη Ρ. 187. 

Ῥ)ηάδει Πγτῖοί. ἐγεριηθηῖα Ρ. 20, ἢ. 6. ὅς ἀμο" 
ἀρυὰ Ηετοάίαπυπ) Ρ. ος. 

Ῥίδυυ ἀϊς ( Μακίτὶ ) ψηφηφορία: κατ᾽ ᾿Ινδὲς) 
ἡ λεγομιἔγη μιεγολη 5 Ἱπεάϊτα “ἶπ Οοάάὰ. 
ΝΝίδιείδηις 302. ὅζ. 323. {Π||Φ δ} ΠῈ Ῥω: 
153... Π. τὸ, ΠΠΠῸ5. Ἰ᾽αίοζυ8 ἱπεάίτα8. ἐς 
(λυ απποηῖθα8 ταιη πατεῖς 5, ἰηίσγιρτως Νεο. 
ΡΏτου ὅς ᾿ δ᾽αιίτη5 ἴῃ οα, Ματοίαπο 486. 

.. 79. 

ΠἸρέμς ΠΗΪευγδεῖο ρυῖϊτηα παπς Ρυϊ πη πὶ ὃ- 
ἀϊτὰ 84:.Ρ. 2:7. ίψυς δὰ ρ. 237. ΕἸ]υ(ἀετῃ. 
ΡΙοτπὶ θ1Πετεθιιο (ςτουπάα ἡὰὰς Ρ᾽ πῇ π τὰ 
εὐϊτα ἃ Ρ. 237. υἱφὰς αἱ ρ. 241, Ε)υ(ἀεῖῃ 
δα πη) Ρ. 241, ὅς: χ4.. [ἀξπὶ επηεμ δ. 
τυ8 Εηπελά. ΝΥ, [,. 2. ρύ γι: ἢν» τὸ 

ΡΙΩτάγς 5 ἐπλεη ἀἀι 9 Ρ, 159. ἢ. αν, 
ῬογρὮγτι! τγαζξατυ9 περὶ προσῳδίαςγ ἢνε ρο- 

τῖ5 (Οτπμηξη τα 5 ἱπ εε ])᾽οηγη ΤΉτΑ- 
εἰν Τ χγ᾽ς Γραμρατικὴς ρεγιςη,) ἴῃ αυδ΄ 
ἐς ριοϊοάιὰ ἀφίτΩΣ γ. Πμπο ΡΥ Πλ απ «αἰ 5 
Ὧ: Ρ. 1ο3, υἱᾷφιις ἐἀ Ρ,. τι, Εἰδρπηεητα ρ. 
Χῆϊ, ὅδ δι, 

Ῥιοςορὶϊ ταὶ δορμια; Οταιῖο Ραηςκγτῖςα 
2. 
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Ἐδρυϊεῖο. ἱξηϑία 7. ἴπ Ἰδυἀςπὶ Ππηρεγαϊοτίς 
᾿Απαίζαί! , πυας ΡΓΪΠηπλ εἀϊτα ἃ Ρ, 28. εἱ- 
48ε 44 Ρ. 45. Β)υίάεηιν ἐξγγητικῶν λόγων 
εἰς τὸ) Ἐκχλησικστίῳ) . ἀπὸ φωνῆς Γριγο-. 
Ὥς Νυλγης, καὶ Διονυσίε ᾿Αλεξκνδρένε 
Ὡριγένας,, Ευκγρίε,, Διδύμα,, Νείλε, 
φα. Ολυκεπιοδώρε,, ἰηφάϊια, ὅς Βδθτίςίο 
Ἰξηρεᾶ,) ἴθ (νά, Ματοίαπο 22. Ρ. 27. 

3 
ζ (Πο]18. 1 εἰἀεπῇς ἴῃ Ηοπεγαπ)» ἐπηθηήαΐα. 
ι΄ Ῥ. 122. 1 ποῖ. 
ϑ.ἤο] 18. Ηοπιειῖςα Οπηπὶ ΠῚ Ρτγετιο ΠῚ πᾶ.) 8 

ΠΟ0018 πῃοχ εἀεηήα, ς (σἀ4. Μετςιδηῖϑ 4.53. 
ἀ 414. ΠΠοταηφις ἀφείς ρεῖο δε [ηάἀεχ 8 
Ρ- 183. υἴπμε. δή ρ. χϑ8ς. ἴῃ ποῖ, ὅς Ρ. 266. 

ὅς 267, ἴῃ. ποῖ. 
ϑέπεςα εἰπεπήδτωςβ ρ.. τγ9. π, 1. 

9... 

ΙΝΡΘΕΧ ΑὐστόοκυΜ. 
δόρῇος 9 ἔγαρπιθηταπὶ Ρ. 22. Π. 26. ὅς δρυΐ 

Ηετο ἀϊφητι ρ. 94. ὅς π. 3. 
διέρμαπὶ (ὐγαπηπιτῖςὶ ἔγασηηθητᾶ ρὲ 125. ΚΆ41.. 

ὅς. 142. 
δυϊάας ἱπ Τεχίσο ἐπηεπάδταςβ Ρ. χ63. ἴῃ πθῖ- 
δυϊάα ΗΕιγπιοϊοκξίεὶ ἱπεάϊιε , ᾳυοὰ ἴῃ (“οά. 

Ματεΐδπο. 430. Ἰεχίτατ, Γρεςίηιεπ Ρ. 2:9. ὅς΄ 
Στ 

Ηξεοοῦὶ Αἰεχδηάτϊ πὶ, Οὐααιπναεὶςῖ, ἔρασε" 
πιεηῖᾶ Ρ. 1το2. Ρ. 173. 1 ἐ- ποῖδη υὐὶ 

ἱπά!σατατ Πὰς Ερ᾿τοαε. Μάζης Βτγοίοάϊς 
Ἡετοαϊ ηὶ ; ἰαῖεηβ ἰη Βιδ]ίοτπεςᾳ Βοά! εἰ ἃς 
πᾶ ἴῃ Οοάϊες Βατοςοίᾶπο “179. ὅς Ρ. 174... 
ἃς ἰδ]. π. το 

ΤΠεορἤπε5 ἰπ 08. ΟΠτοποργαρῆϊα {ΠΠ πω τᾶς 
[05. Ρ.. 30.. δξ 31, Ὁ. 2.. 

“" 

ΓΝΌΕΧ ΡΟ τς 

ΚΑ τ 

Α 
Οἀειηΐδην, Ρ᾽ Ατοπίς δα) εοηςῖρίς Μαζπὰς. 
(οἴ ». ϑεπβτι5. Ποηία το ρϑιτα ρᾶ- 

[ΕΥ 7). (το 1 ΡΙεινοπῖς. νεγοῖβ δαϊπχαῖιβ. ρ. 
216. ἀς (κυ 4ιυϊάδη. Αςοάεηϊία οὐπηΐπο 
«οηἰετεπάυπι ἐγ ἀϊ{{Πππ πὶ (1. Απρ. Ματ. 
Βαπά!πι ορὰς ἰπίςγιρεπι, δρεοίπιεπ Πἰτεγᾶ- 
τυτὰ ἘΪοτεητίπα. δεςυΐ: ΧΝ, ἀϊοδις το- 
1857. Ε]ογεητίᾳ 1748, 

ΑἈεςεπτας.. 
σῳδίας παης ρτίπηαπη. εὐϊτυβ ἃ Ρ. το3. υἵ- 
4ὺς αὐ ρΡ.11τ8, Αςοεπίαβ. ρίανὶβ.) 4 γεῖε-. 
τιθυ 5 (ΟΟὐγαπηπγ δεῖς 5. 7 τείϊς- Ροτγρῃγτγίο , ὁ- 
ἸὩπι 5. Πηροπεδάζυν {γ}1 415... 408 δευῖο 
ὯΟΠ ποῖίδιοπι Ρ. τοᾷι τορ, 11, ὅς 118. δὶς 
ἘΧΕΙΠΡΙΙ σγατῖα Οἱ πὰ (στ δεδαταγ Θὲ δὼρὸς. 
ΟΡίεγναιίοηςβ. ρετείπεητεβ. δά δοσεηῖαβ ρ, 
104. 109. 110. 111, 112. 113. ὅζ᾽ ρΔΠΠ|π| υἵ- 
4υ0εὲ δὰ ρ.118. ἃς Ῥ. 18ο. ὅκ ι8:τ, ΑἸσςεητ 
εἰ νεγίς τέρυϊα (εσυπάωπι. ἀϊνετίᾳς. ἀϊ4]6- 
ἑϊος ᾿δϊ ἀ, ρ. τοᾳ. ᾿εςεπὶ προσῳὸδία; [εσιη- 
ἄστη Ῥογρῆγτ. ἅ ἰςςυπάαπν Οεογρίαπ ΟΠ α- 
τοδοίσυϊη Ρ. τογ. ὅς τοϑ, ὅς ἰδὲ α; π. 1. ὅς 
2. ς ζοπίοπβητυ τη ἰοταιΐς ἀετὶν ἴα ἐῤ᾽4, Ἐκ 
Π!5. ἀεςεπη, ἴγαβ ἧς αρυῆνςε ἀἰδεα {δ᾽ 4. προ- 
σφδία! [ἰς νοσδῖῷ διὰ τὸ πρὲς εἰυτὲς ὥ- 
δέσϑωι τὰς φωνὰς Ρ. τοῦ, Οταςὶ π|ο- 
ἀξεγπὶ τὰρε ἴπ ργαβητερεπυ τ πηᾶτη 7) ἃς ποπ- 
ΠΏ 6 8ΠΊ 15 Φἀυϊπῖδη) {γ]} πὶ τα) απ 
Δεζεπῖι5»), 4] ἃ νεῖεγῖθι5.) ΘὈίςγνδηῖε ο0 “5 

Ττβέϊατας Ῥογρῆγτιϊ: περὶ προ-- 

ἄεπὶ ἰθ᾽ 4. Ῥογρῆγειϊο Ρ. ΄ττὸν ἤοῦ Ιοπείασ: 
τε)ϊοὶ ροιεγαπῖ 4υΔῃ1. ἴΠ ἀπίεροπο τἰπη8πὲ 
Ρ. τι, φυοὰ ἀειπομίϊται. δητ φαίη ρῥτο- 
πη τ Ομ πΠλ. ἃ ὐτᾷςῖς Γεσεπιοῦθα5. (οΥ- 
τυρτατχιίωϊρε. 014. Ῥταροιίείον οὐπὶ») γο- 
σαὈ]ο φυοάδηι ἱπτετροίϊο", 4. ψεγρο ἴμο 
ἀϊο)υπόέξα εἰ; {ἰπεῈ δοσφητα τα (στ δεδάῖωτ 
Ὁ Δῃεῖ 4 5.) {7 ἜΧΕΙ ΡΙΪ ρτγατία 7) πρίν γ᾽ 
εἰπο᾿ πατρὲ φίλῳ δόμεναι . Οαὰ5. φυϊάειπ 
αἴ 5. νείξ ρα τειηᾶπεης ἴθ Ηοιπετῖςο- (ο- 
ἀϊες Μετιείδμο ρΡ. 139. Α νετογίθαβ. Οὐδηι- 
πλατίεῖθ Φυ θὰ5᾽ ἢος ἱπουρεθαῖ, ὡς Θοἀϊ- 
(ε9. επγεηδγεηῖ .. ὅς σοηΐογγεπε σὰ] οπιεπσ 
ἀατίοτι δας. ). δοσεηῖαβ 5. ἐρίγιταβ γ-. ἀϊπ|π- 
ἑτ!οπεβ ἃς ἱπτεγραπέξίοηθβ., ὅς ΠΟπΠΌΠαα Δ 
ετίδαι Ὀγενίαπι δ. ἰοηζάγμπη(Υ }} θᾶ τ ΠῚ πὸ - 
τὰ Δρροπερᾶπιυγ Ρ. «596. ὅς 131. ὅς φυᾷ ἀ81 
ἤρπα δὐἀἀεθδητυῦγ 4 ποις Οπλίίβἃ. Ρ. 110. 
120. ΣῚΡ 129. 130. Αὐσσοπίθ) ππεητίο “1Π 
ἀυοδυ5-: Ατῇἴοιςε]ῖς ἰοςῖβ Ρ.. α39. ἴπ' ἄυο- 
ὕυς Αἰτπεπαϊ Ρ. 131. ἵπ ΡΙαταῖςοῃο 214. Α. 
Οταιβαιατίεῖς ἰοηρε 8πῖς Ὦοσυῆϊ! Τῆτα- 
εἰς γ.14 εἴ, Ροωρε)! Μαρηΐ, «ταῖειὰ πο- 
[411 {πὸ Ρ 131.4Ὁ Ατιἴορμᾶπε Βυζϑατὶ- 
ΠῸ εἐχοοξίταῖᾳ ἀϊσαπῖαν εογυπὶ ἔογιηᾷς ρΡ. 
131. ὅζ. 132. (οάϊοεβ 4αϊπτὶ (εχεῖνς ἰεσυ 
1185. Ργογίωβ σαίεπὶ : δε ἃ [ἰγαγὶϊ8 δπῖς ἔε- 
Ρεΐπταηλ (ἐς! ἢ. περί ςέϊι, ν᾽ άεπτυτ. Μοητῖ- 
[δλυςοιῖο΄ Ρ..131. ΗῸ 5 ἴδηξε: σσπγηιιπίοτγίς 
4υ8πὸ γ αἷρο εἰς ἀΐτατ, αἱὰς [αὶ [ες γ(αἸτε πὶ Τ τὶ 
τορρΟΓΕ.), ὅς ἴοττε πλαΐτο δηῖθα . ὑτοθάταῦ 
ἐπ πῦφυὰ [ποτὶ ρτίοης ᾿πογ ἐθήλο, 

ἰᾶ 



ἘΠΝΘΟΕΙΕΧ: 

Πα τιάοτα ἀεϊεῖῶα , ἴη 4.8 ἐπ ἀεηὶ ργογίῃβ 
ἃς Πποάϊετπα, δοσεατυ πὶ ἴογπηὰ σοπίρ!ς ἢ“ 
ΤΣ ρΡ.. 132, δζ. 143. ὅ 187. Δ “δπτί4υ!ς Ἄο- 
πιᾶηὶξ ΔρΡροπερϑητζυῦ Ρ.132Σ ; 4υοά ς0]}}- 
εἰζυγ ε ΡΙ(4πὶς ΤἌΑΡω]15 4 (]. Νοτῖῆο 1]- 
Ἰυϊγοτῖβ Ρ. 132. ὅ εχ 8]115 ψεζετί 5. [ῃ- 
{οχροιοπ θιῦϑ. 0: ,.χ95),2.. . δὲ χ33:: ὅς “πρσὰ, 
.Ρ..133.: Ὁ ΟυϊτΠ]Πἴδῦῆο νϑοδητυγ Αρῖοες Ρ. 
.133. Δοζεηταπι ΟἸΓΟ πιῆ ἐπ απὶ τηεϊηογϑῖ 5 61- 
γΙῸΘ. ρ. 133. (υϊαὰ “Πε “ἀρ ἀ (λυϊπι} 1 ἀποτη 
δοσεπιίβ αἰ] γέτ]οπΐβ Σ υὐ ἴπ νοσα ἡμαϊη 
ᾳυοά υαττὰπῈὶ ἃγυοις δὶ {ἰξ  ἤσξατες 7. 8δη Πο- 
ὙΠ: ΠΔ ποπ ὈοπμΠ) δρίὶος ἀπ ερατοτ ρ. 
133. ἈΙΡΙΑτΙνπ)  ποαγὶπατῖνο δ᾿ τη “τ 

ἘξΩ1Πε δσσεητὰ ἀϊογετί πη ποπεῖ 1514. ΐπ5 
τΠ]184η. (πὶ ἐπο] τσ. ραγείσ]α (εξ ᾶτΓ. 
ΡΓαςεαάςξητῖεηι {(γ]1]αρᾶτη ἀσυεῦϑης «2, 411π] Ρ. 

“1.34. 
«ΑςοἸἀτηδείοιςς σοηνίναϊες Ρ. 126. 127. 128, 

"ὅκ Π. τὰ Ῥ.:127. 

Ἀςεϊοάωοτιι Ἰαυάαῖυ5 ᾿η ΕΗ οπειῖς 5 ̓ϑοῆθ εἰς 
Μαιγεῖαπῖβ8. Ρ..18;ς. ἢ. ; 

᾿Αχίέλλευς ἀϊςεθδης ζΕοϊες, Ῥτο ᾿Α χιλλεύς Ρ. 
104. αἰ. 

ΑςΠ1ΠΠ1|ς ΤΑ ἔθυ]α (οάεχ ἴῃ ΒΙθ]οτῆεσα 
5. Ματῖοὶ ἀειείϊυς ρΡ, 242. 

Ασα] δὰ5 Ιαυάδτυς 16 Ηοηλεῖίςῖϊς ὅ.Π0]]}5 
Μαχεϊδηΐς" ρ. -ς. ἰᾷ ποῖ. 

Ἁ ἀϊοτὶ ((Ἰ]. ᾿οάπηῖς Οεοτγριῖ ) ἀο 3 1Π|πιὰ Π)1- 
(ετγτατῖο 1 Πςτρτ4.) )είςτιριῖϊο Σοάϊςυπι 4ι10- 
τυ ἀΔ ΠῚ (υσοΓιπη , ράτιες Ο ογδηὶ Ἂχἢϊ- 
Βεηταμα ἴπ Βιθιιοτηςεςα, σία Η αἰηϊεπῇ 
ΑἸτοηχ τγ86, ἢ. .4. Ρ. τγ7ο. πι Ξν 

ΑΔ ἀγίδπις Ἀδέτοῦ 49 ἔχετ! ρν 253. ὅκ 27,4. 
Ἐ συδάάπι 1115 ἀεςλαπη τίθης Ἐχοεγρια ἂὸ 
ΑἸξατο εἀϊτα.» ςὺπὶ οάϊες Μδιςίδηο ςο]- 
Ιδτ8 εἰηθηαπτυγ ῥ. 2:4. 

Αἀυϊτετίαη φυοτηοάο ρυῃίάτυγ Ατιὶοῖὶ8. ὅς 
Ἀ οἴηδηΐβ ἱερίθυβ Ρ. 67. 

40 ΖΕργυριις ἀλυϊτα δὰ ἰη τ ἢ πηγαῖς 8η1- Ρεττῖ- 
βοητια αἰ ἀϊος Ῥυτῆαρονας ἀνοῖτωΓ 4 4η1- 
ὈΠΟΠῸ ρ. 211, : 

δχ ΖΕΠἸαπὶ ἀς Απιιπαΐ δὺς. ορεῖς Ἐχοεῖρια 
αρυὰ ἹΜδεδτγίμπι ρΡ. 69. 

ΖΕϊιας Ρτοπιοτον ) πιεάϊςυς Αἰεκαηάτιπιβ 9» 
4] ροίξ Ροιπρόϊι Μάᾶρηι τεϊηρογὰ νὶχῆῖς 
ετεάϊτυν. Ηυ)5 ΔυΣακεερξ ἴῃ οάϊες Ματ- 
εἴάηῸὸ ᾿ατεητῖ5.), φυροάφψυς ἱπιερτπ)ὶ Ἑ ἀπιο- 
ῃς αἀἰρη! ΠΠαλαὰ εἴξεῖν ρτοϊορ πὴ) ὅς Εχοεῖς- 
Ρῖᾳ ρῥτγοι τ 6], Βοηρίοναηηὶ ἴῃ Ἐριμἴοϊα 
δὰ (Ἰ], Ἰομδηηεπὶ 4 Βοπᾶ 5 ἢυ)ις τταδδτυὶ 
ἐς ὅεογθυτο δ] υπέξα Ρ. 179. ἢ. 1. 

ΖΈπεαβ9 δζαυ5) 4υἱ ΤΡεορβτα μη} 7. ἴῃ Πρ πεπη 
ἀς δῃϊπηοτγ πὶ Ππηπιοτι ἰίᾶῖς )1δἱορα πὶ (ςΓ]- 
Ράϊτ,) Ῥτγοςορῖ! (ὐάζαὶ δἵηϊσιβ ρ. 27. [βγυ!- 
ἀεὶ ΖΈπεχ Οαζαὶ Ἐρἴοϊα ἐῤίά. 

“ΖΞ ο1ες (ρίτιτυ Ἰεπὶ γαυάεδάης 5) ἐοάυς ΠΟΙΆ" 
θδηι νοςεβ δ υ ἱπεϊρίεηϊτεβ. ) ἄς νοςεῖη 
Εορος γ 4αυᾷὰ ἀρυὰ 'Γρίοβ ρυεγυπ Πρηϊ ῆς4)υδι. 
γιάς ἀρυά Ροιρῆγτι. ρ. τις. πιο ἀμᾶς 
γοςδ]ε5 μμηὶ ἰηΐετοθᾶπι ἀϊραπιπια 7) 4υοά 
δΌ 1ρ(ἰ5 δεςερέγωπι Ἐιτυΐςὶ ρ. 119. ὅς ῃ. 1. 
ἃς 2. ὅ ρ. 1ζο. (Δυοιδοάο ρτοπυηςοίατυ τη 
ἕωςτις ΠΟΤ τη αἰ ρα Πηπ)ᾶἃ Ρ. 120. “3 ο]ε:5 ἀϊ- 
εεθάηι ᾿Αχίλλευς ,) Ρῖο ᾿Αχιλλεὺς ) τεῖϊς 
Ῥοτρῆγι, Ρ. 1το4. 

ἈΣΕΞΕΞΟΡΙΜΕ 271 
ΖΕΓςΠῖπεβ, Ἐχ Πὰς Ὁ γδιϊοπίθυς Ἐκςοετρία 

ἴπ Μδς81:11 Ῥοξωγεξ Ρ. το. 
ΖΕ(ςγὶυς ἐν Φρυξὲν, ἐν Ἢ δωνοὴς ἰαυάατας 

ἴπ  Ηοηϊεεῖςὶς δεμοΙς Μαιςειϊδηὶς Ρ- τ. 
“Ὡοῖ, 

ΖΕιΒισρίςα Ἰἰησυα Αταρίεῳ ἀϊαϊεέξας εἴ. 
Οὐ υάτυπιάδαι νοςυπὶ “ΙΗ ορίςἀγυιη 7) 4υᾶ 
ςυπὶ Ἡεὔταϊςϊ5., ΟΠαϊ ἀαϊεις ὅς Αταθῖεις 
ςοηνεπ᾽ίητ») ἘΧΡΙσαιῖθ Ρ. 12,8, π᾿ ποῖ, 

ΑΚ 411125 (Τοιϊογιάυβ ἰδιάαῖυ5 ἴθ Ηοπ,γετίςεϊς 
δόΠ ΟΣ 5 Μαγοίαηὶς Ρ, “184. ἢ. 2. 

Αραιθτα δοῃό] τοὶ 1αρῃηΐβοα ρετγάϊτα, ἃ 
ταὶς ἴπ δ, Ματςὶ (οάϊσαπι ταςοτγυιη (14- 
ταΐορο ςοηΐαία σα ΑΘ 1115 Τ αι αι] 
ΡΣ Σιν 

Ἀξαιθος]ες Ἰδυάατυς ἱπ Ἡοπιετὶςῖὶς δεῃο ᾽ς 
Μαιεϊδηΐβ Ρ. 184. π᾿ 2. 

ἌΡΕΙ 16] νὶτίὰ ὅς σίττατες Ρ, 44, 
ΑξΙαϊὰ9.7 Μεάϊεις βγΖζαῆειπυβ., Βαυυϊεῖϊο ἴ- 
ΠΟΙ Κ..) ἐς τὰ] ἀπτίφυ 9 4υ8η}) ΡυτΑΥ 
Βοπρίονδηπὶ.. ΠῚ ᾿ς νογία πὰ ΕἸ :ρία ΠΟΥ αὩὶ 
“ἀπε. Παΐτεπηβ ἱπεάιτ την Ρ. 179 π. 1. 

:Α οἤιηὶ ((ΟΟἱοναπηι ἀεὶ) «(ἼΠΙυς Διορῖχις 1- 
ον εοθΟ τ ερο ἰπέογπυ [ἴἷΦ οὐτα εὐ ἴε ορενγε 
ἀεοῖ ΤΕΥ εεοτὶ Ῥ ὶπίκί απ, γ8 Μεπεχία 1754. 2. 
ΟἿ. ἃ. Ῥ, Ἔξ πη  ἰ, δε᾽ ΡΒ 266: ἴπ ποῦ. 

ΚΑ] δου οὶ ) Οαραίεο ἀεσίϊ δονίριοτὶ Τεπειὶ ρ. 
266. ἴῃ πθῖ-: 

ΑἸοξως ὁ ἐπιγραμματοποιὃὸς α ἴ(γιῖσο αἱ 
νεγίω5) [διά διὰ ἴῃ Ηοιηειῖοῖς δα ΠΟΙ ς Μίατ- 
εἰάηις Ρ,. τϑγ. 1 ποῖ. 

ΑἸἸΙσπγαη ἰδ ἀδιὰ8 ἰη Ἠοτλειῖοῖς δοδοῖ ς Μ4τ- 
Εἰ ΔΠ185. Ρ. τς. ἰη ποῖ, Ἐ)υίάειη ἐς (εσιπᾶᾷ 
οὐδ Ἰγαριπεητυη ἃρμά Ηετοάϊδημπι ρΡ. 96. 
᾿Δλκμανικὲν σχῆμα (ἰὶς ἀϊόξατη, ποη φυοὰ 
Ὁ το τερειῖυπλ 7 (ςἀ (ζρίαβ. υἱυτράτυι 
μετ Ρ. “96. : 

«ΑἸσυϊπὰ8᾽ συ ῬάυΪο Ν᾽ γναγπείγεάι ρα πέξογ τα 
ἀντιηξτῖοπε 5, ̓νε] (Ὁ ἀτ{{|πέτίοπες,, τείτίεοῖς 
Ρ. 134. δ “ηοἴ,. ρῥτίπ)8.. 

«ΑἸεγόπίας ( Ρειῖγὰς} Μεάϊΐςυς, ἄπος 11105 ἀπ. 
«ρετγάϊτοβ ΟἸςεγοηὶβ ἐς ΟἸΙοτγία τος) ὁ Μο- 
παοῃογυῖῃ ΜΜοηαίϊελιο, “πὰ 4 Βειπαίάο [υ- 
Ζτϊαιᾶπο ᾿εράτὶ ἔμεγαητ 7) ἔωγτο ἀγετγεις,, ὅς 
πΟΠΠ.}14 εχ 115. ἴὰο᾽ ορυΐίςαΐο ἐς ΕχΑ]Ο 
“Δα (ρετς 4 Ῥαυϊο Μαπυῖῖο ᾿αίϊι]ἀτὰβ 
ταῖς Ῥ. “162. “Πεῦτς 

ΑἸάν Μᾶπαι! Οτποῤτεαρηϊα ταῖῖο, Εάϊτίο 
(ἐσ! δ ἀπ. ττόόδ. Ρ.τξι. ἢν, αν, Ρ.132. {Π|1ὰε 
Ἐρτζο!α ἀεαϊ!ςαιοτία 4ἀ ᾿οαπηεπιὶ ᾿εοθυηι 
Βατγάε!!οπυπ), 8 400 ““πἰσαπ) {11} δεςερὶς 
ΕἸ είγομι (οὐἀΐσειη.) φυςαγίπ (μὰ Εαἀϊτίοης 
τερταίεητανιτ ρ. δῷ 5. ὅς Σγό6. υᾶ [ἰςεμεῖα 
Ἡ εἰγεῆῖαπι δ᾽ τος δυ ξξοτες εἀτιάετις ἃ Ρ. 
Ζ:ς. ὑίᾳυς δὰ Ὃ. 2675. ΠΠΠπ8 Ῥρταίαδιϊο ργὰ- 
αὐιτ8 Εαἀϊτίουϊ μὰ Ηοιπεγϊςογυιη δοπο- 
Ἰογα. Ῥ. 2Σύξ. ὅς 2632. υὡδὶὴ ψείετυτη ορε- 
τυπὴ 7Δόϊιταιη ἀο]ες. {ΠῚ Ερ!ἴο]α ηυπου- 
Ρᾶτονία 4 1)επηειτίαιη ἢ αΙςοηἀγ ]ά τη; ριἃ- 
χα ως Ευτὶριαΐς Ἑάϊτοαΐ Ν᾽ ποτὰ ἀπ, 
1703. 001 ἀς εΔἀεπὶ ςαἰδηλτᾶτε σοηφηετί- 
τυΓ) ὅς δἤϊτιηδι [6 πη} }}|ς ὅς Δρ]18 θοαὶ 
Αἰϊσα)5 δυφζοῦῖς νο]υπιΐϊπα ἶπζ]ο 4υ0- 
4υς πιεπίς επλίττεῖς ἐσ Αρςαάειηΐα [μ8 ρ. 
262. Πὰς Ῥγχίλτίο Εαἀϊτἰοπὶς Ἡεῇοάϊ ρ. 
τύ. 

ΑΙς- 



272 ἙΠΝΘΟΌΞΕΙΧ 
ΑἸεχαπάτι Μάξηϊ ἰδυξ ρ. 44. : 
ΑΙοχαπάεῦ (οηλίς 5. ἐν. Διερνύσω ᾿ἰφαάδεως ἰὼ 

Ἡοατειςῖς. δεῖ οἾ 115: Ρ., τ ὃν, ἢν 
ΑἸοχαυάτὶ (οεῖγ αὶ ἱπ: Ἡξιο δοτιτην, ἐπγοπιία- 

[10 Ρ. 176, π. τ. [ἀυάατος ἐν τοῖς ἐξηγ" 
Τικοῖς, τὰ Ἡομβετίοῖδ. δοποι 9. δάαις 818 
Ρ. 184. ποῖ. 

ΑἸεχδπάεν Μγουάϊις.. ΟΝ ἰὼ ΓΑ Ἰοχίση. 
ΑἸεχαπάεν κ᾽ Πλευρανιίος γ ἰβυζαςῃ ἰΒ: ἢ10- 

ΠῚ ΕΥῚ ς 15. ΘΟ ἢ 0115. Μαατςίδη 5. :Ρ., αἰ84. «ἢ. ἰΖς 
ΑἸεχαπάτϊα -βοντυϑ τεϊοεϊ υϑ᾽α0:.Α Π ΔΊ ΓΑ11|0 ρ.41. 
ΑἸεχιοπ (σους δ, Ἰαάατα 9, τη. -Β οπιεγῖοὶς 
ΞΟΠ] 5. Μ4ιοϊδη! 5, Ρ. τὅγι Π6τ. 

ΑἸεχίοη, 401] ὅς ᾿ΑἸεχαπήςι Μιγράία5. ἀἰϊδας 
εἰ, Ἰλυάετις ἴῃ ΗΠ οιπειῖςὶς δοῆο}}15 Μᾷᾳτγ- 
οἰᾶπῖ5. ρ. τϑᾳ. π.2, ὲ : ἘΥ, 

ΑἸ άτῖὰ9 {Π πὸ} ἰπ Ἐχεετρτῖα γατίοσυ πη νῷ. 
σοταπὶ δορί παταηι ἃς ἷ 
τό41..8 -επγεηἤδίιϑ Ῥ...2 5.3. ὅς. χα. ; 

δῦ ΑἸΠφ ( Ἰοϑπηΐβ, Εγαποιόεῖ. (οΥγδα ν8}}}.,0- 
Ρέγα Ρ. 245. 246. ποτ 1 γ, Θεγοτ, τΥ- 
Ρορταρίςφ,, ἀοξι Πηαγφ γάτα (οἷς ο τ, μὴ 2η4- 
τεγηαε αὐανῷ  ΑἸΟΊΓΟΥ 7. ΡΤῸ πυμποιίεες ; 

ΑἹρῆᾳ Οταςσυπι.. Νοιαρχία 4111 8..τοτπια ἐπ 
φυϊδυ (λον οάᾳ. Οτᾶςῖ5. ρ. 4. Ν ετεεγὶ πᾶ 
1115. ἰοιηᾶ Οτάςξα. εδάεπι ἃς Ειττγυίς. Ρ. 
τός. τὸ Δ ἴῃ νοος ᾿Απόλλων- ρτοάυοὶ, 4δἷς 
ἥτπηας Ῥογρῆγτιυβ Ρ. τος. ὅς τὸς- 

ΑἸἹρΒαδεια πὶ δητέφα πν -Οτάοοπι .. ϑυοποάο 
(ὐὐαςὶ (ογιδερθαπε αητε ἰηνθηΓ88, ΠΠ{|Ὶ85.8- 
{ρίγαίαβ.,), Φ, Χ, (οὐςκς, Πτετὰθ τες 5 
μυάε ὃς Πιπιρίϊοίτεῦ. Ἀρρουξπίεβ.) πὶ}. Χ 
συ αυϊάεαν ποᾶο σὰ ἐπ). πο ἀρ, οὐ 
φίρετο {ρίτέτα -Οτο πο αδαπταγ,» τ ΟὰρΡ 
Ἡερταίςυ αν: ρ. ἄἰϊστο ς. ἰδ] ἀν ἢ, χ., ὅς. Ρ.. 1.22. 
ἀεϊημάς; 4υοα ἐπηῖξαι! (ἀητ Ἀοσ4πὶ.,. Ἢ.) 
(ςἸ}ῖςες αἰριγδιθηῖβ Πἰρπαπι 7). τεπυΐδα5. 1|- 
[6 γ15). 5.) Ψ υ ϑαάϊυπρέητεβ β΄ τ2ος 21. 122. 
123. δὶς δηίβ ᾿ωψεηϊαβ ᾿ἰτεγ85 ζ. 5). 57) Ψ) 
{(ετἰδεραπτ σδ, φυοά τοιϊηστιος [)οΓ68.) 
κα, πσ, ( ᾳοοΐ ἐπιῖτατὶ ἔχης [ὅς ΚΒ οπιδαΐ, 
τάς, Ρ. τοῖς πν χο})ός δῆτοα, ΠΕΡΊ ΟἾΓΕΙ .2.) 
π.,Ρ. 1:2. ὅς Ρ. 170.:ὄ δε Ρ, 186... ὅς χ87..51ς 
δηῖς ᾿ηνεηία Ἢ, ἧς. Ὡ Ρείθι πὴ .εἰᾶς ὁ δυς 
ἃς Πρ! εἶτα Ροϊμεγαῃς 9. Ρ. 124. ὅς ἃ.,1. 
ὅς, Ρ, 186. δὲ αδη.: ) εϊηάς τὸ οπηϊοτοη, 80 
Οἴβεξα, ὅς τὸ ἐρἤϊοη δοεῖα ἀϊςγεῃ πὸ- 
ταϑογυης ᾿ἰηθο]8 {ἀρεγῖ πη ροίτα. δὺς 108)ε- 
ὅϊᾳ 7), φυοὰ πυπηπιῖ5 ὅς ἐγ) Ί᾽οπὶς ἀ15. δι ϑτου]- 
ταῖς σοπρτγοθάιαν Ρ. 1ὅ. Ψ, δε. Ρ, 170. «ἢ. 
χα. εῖπάε ἄθο ερί!]οη ὅς ἀϊιο οἰηΐςτοῦ ρτῸ 
Ἡ ὅς Ὡ ποπάμπὶ ἱηνεπεὶβ ροίμεγμηῖ Ρ. 1.2.4. 
()Δυοά ἅ δριὰ Ἡοπιεγυτὴ. ταπηδθίὶτγ..Υ. .Ρ, 
Α27.. ἢ. 1, δὶς συο΄φις Ἰοηβά5. νοςζαῖες ξβε- 
τηϊ πᾶτε ἀπιὶ αι } ΠΠΠ|ΠΠ}1 δ Δ Πηη1ε5 ὅς [,άτ1η] (ο- 
Ἰεῦδητ ρΡ. 125. ὅς 126 ὟΝ, ὅς , Αηιίαυ}]ι- 
τοὶ ταςὶ ὅς 18τ|π| ςοπίοπδητεβ. ΣΕ 8- 
145 ΨΙΓΔΡΑΠΣ 7) ὩπΠΒΠΊ4υς ἐΧ 115 το] ]ερδπι ρ, 
125. ἢ 2. ὕιτ Ἡερταὶ., ἔς ὅς. {μὰ ἢ δε- 
μδοῖ εἶαρεβ ἴοττς ὃς Ιεπε δῃτῖφυὶ τας! 1016. 
ἴα υπὶ (ον. Π]ΟὈ 1] ς ῤλά. ὅς Ρ, 17γι. Πιτεγᾶ 
((δάῃηγεα ρ.129.π.1.1) ε (41}}ΠῚτπᾶτὸ 5 8110 4ὰ- 
ἔϊοτε αἱ ρῃδθεεῖ 54. ΠῚΟΥΘΓῸ ΠῚ νῸρύα Στ, ὅς 122, 
10 π. Απτιϊφυμπὶ ΑἸρδδῦθετα Ατεςυα Κο- 
ἸΣΑΔΏΟ, ρΙοτίως ἤπι]6 Ρ..123. ἄς ρ. 167. ἢ.2. 
Αατίσυχ τες Οτάοᾳ [δ ρῖο Δ, Τρτο ἃ λ 

πεν 

ἀπειοτοῖι,),  οηχᾷ. 

ἐν ἈΧΕΞΕΠΌΡΝΙ. 

ἈΟΡΙΟ ΒΩ ρσρ, ΣΡ, ΘΕ ΡηΡΟΣς ΜῈ ΡΓ ἢν 
Χ ρῖοὸ Ἐ,), Γ ρῖο ἢ, ἃς Αἰξείςααι ἱζορρα τ 
Οἱ ιδείσαιη, Ρ. τό. ὅς 168... Ἃς ἸΡ1ας, π,.-2- 
3. Αἰὐἀτίφυῶ -ἴρτπηα, Πτεγατα τὰ Α Εε ΝΜ ὅσ. 

-οὐάθαιὶ ἃς Ειρυίςα ρΡ. χό;:. Θυοηοάο. πὸ- 
να ἰντετα 40 ἀπιίᾳυϊβ ἀοτιναῖα ριτΣΣ. λ 6- 
τηδηΐ ερᾶταρδης. νοςε8. 7 Κγεΐ τειηρογς: Αα- 
δυί; ἀυοά ρϑῖετ ε διιῤίοπῖο ρ.. 134. π᾿. τ. 
(ὐὐπίεν ὅς. Ρ. τ46. π. 1. (λυ ἃ; {επτίση ἀπ ἐς 
1 τοῦ5 45. ἀϊευπεὲ πηοαϊεβ. Ρ. τᾷ ς. π. ἃς 

.(ἰὐγήνως ομαγάζτεῖ 8ηεηυϊς Οταςῖθ ὅς "μὰ- 
ΟΠ 5 ΠΌυ. ἱρηοτυ8:ἃ Φ. 14}. αἴας δή ἢ, 
τ Σ:Ἑοτίηᾷ τοτυράᾷ, τὸ β.5. 0.9. 5» οἷϊπι 

ἸΘΏδΪ αἴε5 Ρ. .1τ70. δΓι 171, ΕΟΥΠΙζ Πλυπαῖα 

ἂς τοτυηάδὲ τὸ Ὁ, Ε, ὅς ὦ .γ πὸπ [δία Α΄ “- 
“ρα πτατοη . {εὰἀ εἴτι ρῥτπῦ ἢ ̓ ΒΈ]1} τι 
Ῥυπίςσυτα δπτεσοάοτε σοηιτὰ ορί αἰ οπείῃ γα ἰ- 
89 τεςερῖαπι ἀεπιοηϊιδπίυῦ ἃ Ρ. 15:8. υἱ- 
"ὅς δα Ὁ. 1δδ,-διίε: ἔοι φυδαγαϊς τὸ Β. 
ὅς 5. ὅς τῃοπιοίςα τὸ ΟΣ -ὅς Ω; -πιαῖϊ- 
το ΠΤ αὈἸΟΥ 5. Τὰπτ αυδτὴ γαΐσο Ἑτεφαάϊτυτγ 
Ρ. τότ, τό, 163. τό4: τός. Ἑοτιπα ρϑέι- 
ΙΑ Ξ Ψ Ρὲ τός, π᾿ αὐτὸ 5.0. πὶ ἵγέτεα 
τί δυς πιοηυϊηςπτὶς ἐπτεγάαη) Ψ.) πὲς [ἢ [8- 
᾿ς 4{ΠΠ ἀἰπο τ δ" βε ΠΊΤΩΙ5.. 70. ὅς 15 (ο- 
αἰεϊθ 5 υποία! “Πα: αἵξετο ἐογῖρτῖς Ν ΠῚ, ὅς 
ἼΧ, ἰθοῦ]ο » ἀτ ρυτεῖ ἹΜοπτιίζδμοοη., ἱπτεῖα 
ἄμα χα γι αἰ ἀρὰ Εττυίοοϑβ ν Ἱπεεγά πὶ Φ ») 
τἰορας ρ. τόν, ὅς 101 4. “ΠΟΕΙ ΕΣ ἐδ 2. ὅς ρ. τό, 
Μ- ᾿ητόν υηγ᾽ εἰ ΞῚ Ῥὺλ1 46. ἢ. 3... ὅς 1 4. “ὅς 
τότ) δὲ εἰ Τ ριτ6 7:1 τἰοτίηα τὸ Ξθρ, 
167. 'δς 1δ᾽4. ἃ,. τὸ Ἐπτο ά υἴη ἄς Δ εἰς 
ἅ νῖες γεεία Τ᾽ εἰξ Δ ρέι68, ποτᾶπαάδ ἰοτη) ἃ 

"τῷ  ρ. ὐσϑ 7 Ρτὼ ΟΥ ἃ ρτὸ Ὡ γ. δὲ οἱ 
-ριο ῷ", ἃ Εἴρτο Η., ἃ ΕἸ ριὸ “Ἢ [δ᾽ ἃ. 
Ριτό8. Βοττη ποίαηάα τὸ Η ρι123. ἅς ταἱ 
Ὑ ρ. τό8. ἢ. 3. τὸ Υ «οἰ Γεοδεῖ πο ἀο 
Γοπηδταπὶ ὃς τὸ Ὁ ρΡ. τόρ. Ηΐπςε νεἴεγες 
Τιατῖπὶ ἴχρε ο ρῖὸ ἃ ρΡοίαετγαπτι Ρ. τό9. ὅς 
τα 7ο. τῷ Ὑ Ἀπ φυ ΠΠΠΔῚ Οταοὶ ςάγεσαπτ. Ρ. 
γυ, (Δὸς ἀδπὶ ποίαν ἐς -ἰοτη᾽ τοῦ ο Ρ-. 
170. ἢ. 1, τοῦ α Ρ. 4. 1)ε αἰνατὰπὶ ἸἸτεγας- 

ΒΡ ΠΥ ΟΕ Ρ. τ2ει. ὅκ᾽ ἢ τὶ ὅδ. Ρ,. 187. π-ς 
3. δὶ ἱπᾶϊσατωτ ΠΗ οττατῖο ἀς διηοηῖ- 
ἀν τετιφιε 0 εὸ δά κἰ|5 αἱρμαῦθίο. Ν, 
ἄτη νοςς Βἰάποοηὶ. 

ΑἸτπριν (. Ηεδιῖοι ) Ἡ! ἤοιϊα Ῥαϊδιϊπα 7. ἴῃ 
46 ἐε ΒΙιδ] οτος Ῥα! ἀτῖμα π᾿ Ν᾽ τὶ ςϑῃᾶ πὶ 
ἀεΐηἀε τγηβίδια δΒΙτγ ρ, 291) 11π ποῖ. 

Απιρτοῆαηα Βιδοτῆέςᾳ,, ΨΜιάείἶπ ΒΙθ]1- 
τες. ! 

ἀεὶ Ἀτηθτίςα εν: ἀϊοηα1ε ( [ὲπκίοηαγῖο δΊοΥτ6-: 
Θευργαβεο )»ῖπ 4. ΤΣ. ἔεπεκχ, τ77τ. ΟΡ 8 1]: 
1Πιτπ αΠΔ.7 δος (4 9. ΡΥΟ τῆς τῖτ5 ἐσίγα [18- 
Ἰϊαΐι “οι ), 4. (ἷν ᾿ομηῦε Ποτηῖ ἶςο (ο- 
1ετὶ σου ούς ΠΥ Ρ. “247. ποῖ, 

Δι οπιὰ5 ΑἸἰεχδπάηίπα9 ἐν ταῦ πρὸς ᾿Ἃ ϑὅγϑ- 
κλέα συγγράμματι. ἃ ἐν τῷ περὲ τυ 
ὑπὸπλάτωνοξς μετ ενητεγν μένων ἐξ Οὐ κεήρδ) ὃς 
ἐν τῷ πεοὶ τὴς ἐπενδοθείσης διορθώσεως, 

Ἰδυάατυβ ἴθ Ηομοτϊεῖθ δομο 18. Μάτοῖδ- 
"Ὠλ Ὁ. 184. η, 2: : 
Αἰδογί απ, ΡΕΙΥ εἴα ᾿ορριάμῆι; εχ 400 Μί- 

ἐἢ8ε1 βα) θυ 11. ἀϊξίας ΑἸπογιεπῆβ Ρ. 127. 
ἴῃ ποῖ, ᾿ 

«Ἃ σιν - 



ΤῊΝ ΌΜΕΩΝΣ, 
Ἄ πιγοῖα ἤππης ἀϊσυπίῦ 5.9] δος οτῖοπ Ρ. 12 4. 
Ἀπδετγέοη ἰαυάαιι5. ἴω Ἡοιηε εὶς ϑοβοί 5 

ΜΜδεεϊδηϊς Ρ. τὅς, π. 2. Ἐρυίάεπι ἔγαριηξη- 
τῆι ἀρυὰ Ἠετοά!απιιηι Ῥ. 92. ὅζ Ρ. 177. 

᾿Αγ"αγεῶναι ἀρι ἃ Ηειοάοταπ) αἰϊοίφας δετῖ- 
Ρίογες ]οηΐϊςοβ) Πἰφηϊῆσας ρευγμαάετε ρ.179. 
ὥς τδον 

«Απαίξοία. ΒΙΒΙ]οΙ Βεσατῖυ8 1π ΗΙἴοτία Ες- 
εἰε(Ἰαἰεἴςα εἰπεηάϑυς Ρ. 30. ἴῃ ποῖᾶ. 

«Απαίαίϊ5 Τπηρέγλῖοτ. Ῥσοσορ Οδζαὶΐ οἵδε 
το: σης ρΡτϊπιιι φαἀϊτὰ ἴθ ΠῚ 9 Ἰδυάεῖῃ 
Ρ. 18. (Δυίΐπδηι δυῤξοτεϑ ΠἸ|1ὺ5 Η οτῖν αι 
Ἀτιρίεγι πὶ υὐ᾽4, ΒρΙἀαηπυ5., {ΠΠπ᾿|ι5 ρᾶ- 
1118. Ρ.. 29. [Πὰς Ρᾶτεηῖεβ ἡῤ7 4. ὅς ποῖ, τ. 
ἄς ποῖ. 6. ὅς ρ..32. Ὦ. 2. Απιεφυδπὶ ᾿πηρε- 
τι π}. δα! ρ᾽ςετεῖγ, Απιϊοοδῖᾳ Ἐριςορυ8,) 
ὩΟη αυϊάςιη Σοηίεσγαι 5.) ἰεἃ ρορμω] ἰωΐς- 
ψγαριῖϊβ εἰεέϊυ8. ἃς ἀεί ρπαζις ἔμεγαι Ρ. 30. π 
ἢ. 2. ἅ. Ρ.31, 01τΘ, αῃοά Βαιοπίαη, ΕἸσυτΥ» ἰς 
Βεβυ, ΒΟΊ] πα {18 ὅςς, Γξετας. ()υϊά (εἢ- 
τίσι ἀ πὶ ἦε {ΠΠ|05 ΡΊετατε τάπτορετε ἃ Ρτοςο- 
τρῖο ριαάϊοδια Ρ..31. ἴῃ π. 2. ἤχρυ]ίως 
“ἄαῖϊς ἐκ Ἐςσε]εῖϊα... ὅς.) αυοά ΤΙ Πεποπτὶας 
ΠΩ ἐπιο]]εχῖς, (ἰδιμβάτα.,, 4 ᾶι {1Ὁ] ογα- 
ΣεΙαῖ, ὅς εχ 404 εἸγοῦεβ. 05 ἰρᾶγβεῦεῖ ) 
δῦ Ἐυρπειηΐο Ῥαιγίαις μα ἐγετγία ἴυϊτ ρ. 31. 
ἴῃ ποῖ. ζ2. [110 7υθεηῖε . (δηόϊᾳ Ἐνδηρε]ϊ8) 
ταηαυ τη δ .Ἰάΐοτ18. Εγϑηρεὶτ 5. ςΟΙΠρΟ- 
ἤτα τοριςῃεπάιρτυν 7) ὃ εἰθεπάαπτυτγ ;- 65 
7υτἀειη4ὰς τεπηροῖς πλ0}}} δδρίϊοτυιη ΡΔ- 
τγατη δ υὶ σοτγαρτὶ : τη [τ| φυθᾳυς Α ΡΟ ]1- 
ΠΔΤΙΒ ΠΌΤ δ, Ατδδηαίο, ὅς, 5. Οἷερογιο 

“ Ὑλευπιδίυτρο ἔμ] ΓΟ δά(ετῖριῖ ἤωης 1614. 
Ρ. 31. ἢ, 2, νου (0115 ΒωτνοΠΙ δαί τη. [τἡ 

-ὅς. Μδπιεῇ α αι εγτγογί δωθ ἰτηδαταρ. εταῖ 
ἠξ14. δγσορῆδηϊ8 δ0 υγδὲ 2δερ)τ ρΡ. 32. ὅς 
Ἤν τς, Ατ᾽δάπα ἴδνεβιε 5 βι ἱπιρεγάῖοσ ρ. 
31. ὅζ π, 2. Αταῦδδς δεεπίτας ἀἌθεῖ]ατ ὅς 
ΤΕρΡς τ ρ, 33. ὅς Β, 4. .-ἃ ρ- 34. δεάιιο- 
Πεπ ΓΟΙΏΡΙΪΗ ρ.. 3,5, ἅς ἰπΠ η. τ. [}{4}1τ08 

ψίπεοῖς ρ.,3 5. ὅς 1π ἢ. 2. ὅς 3, {Π|10ὺ5 «!επιςῃ- 
112 εγᾷβα [(Δυτοὸς ἐς νϊέϊος Ρ. 36. ὅς η. 1. ὅς 
ἡ, Οἤῆεῖα ὅς πη θεῖα ρυδἱΐσα ψεπαΐα εἴε 
εὐϊέϊζο νεταῖ Ρ. 37..ὅς π,.5. ἅ Ρ. 38, Ττι- 
“δδυπι ςορποηιηδίαη Χρυσοίργυρον «ῦο- 
1εῖ Ρ. 38. ὅς .39. ὅς π΄ ποιΐδ. Ηοπιζου τι 
"δία ἴετγὶ 5 σειττηϊπα νεῖδῖ ρΡ. 40. ἃ ἢ. 1. 
Τυτγρίᾳ ρυετογυηι εἤρει πάτοῦ τὴ ἔρεςξεσι- 
14 φιοῃίδει ρ. 40. ὅς 5, τ. Ῥορυΐτες τὰ 
τηυΐτας, ἰαἐξίοπες ;, ὅς Ἄχ άςϑ ᾿ὴ Οἴτοο ρῥῖῸ 
τεῦ Ἰυάΐεγς οΟὔοΙτα5 τέίγαπαῖ ρ.40. ἢ. ας 
Ϊῃ εἰνίτετε Ἡ!ετλροΪ! -«αυχἀυέξῃ5. ςοπ» 
Πτυεπηοβ συτγαι, Οἰδίατες ροιταῖ 5) ὅς Α- 
Ἰεχδηάτνγίᾳ ῬΠδτυπι τεῆςιι ; αυξ ττῖά Αἰ πᾶ- 
Ὠαίϊα!}1 ἴαδϊα ἃ (οἷο Ῥτιοζορίο ,) πός δ 
Ὁ}10 Βυζαητῖπα Η Ποία δετίρτονε ῥτοάιᾶ 
ἴυης ρ, 41, ἅ 4:. ΖΕ ἀιῆεῖΐε «ὖ Απαίϊαῆο 
σοοϊευέϊα Ρ. 42. Μυτὺυ5 Απαίϊ δίδου. ρΡ. 
4.2, ὅς π..3. ΠΠΠ1ὼ5 Πυπγαπιία5 ὅς ΔθΔὈΙΠ1τάς 
Ρ-. 4:. Πὰς [ἀρὶεητ Πονα ἱερες Ρ. 42, ὅς 
43...ὄ δὲ 10, π5 5. (Δ 48 Ῥ...4.2.. δ᾽ η-.2.. 4.» 
ὩΔΊ Δ4{|1 ντ14 ὅς νἱτίατερ Ρ. 4-ς. ὅς 46. 

Ἀπδκχᾶξοτας Ἰλυάδτυφ ἴω Ἐοπιειῖεῖ 5. δεῦο! ῖς 
Μεογοίδηϊβ ρ. τς. ἴῃ ποῖ. , 

Απάϊου ἐν ταῖς ἱστφρίαι: Ἰευάατις π΄ 7ο- 
τροτῖς 5. 56 Π0}}15 Μαιείδηΐβ Ρ τ8ς-. ποῖ, 

Αηῃρυΐατεβ ἰοταῖα [ἰτετάτυ τὰ Οτάςαγαι Ο, Β) 
741. 1]. 

ἘἙΈΒΜῸΟΜ. 
Ῥ, οὐνηίθπι δητιαυ ΠΠπιχ ρ. γε, 

Απιμο]οξία Ρ. 22. ἢ. 2. 
ἄυος Αατίςατομεβ8 (ἰχίατὶς,, τεπηροῖς Γυἀσ- 

νιοὶ ΨΜινὶ9ς ετἰδπὶ παὴς {ὡροχίττε 5.) νί- 
ἀς ἱπ Οα{π’. 

Απιϊροῦυβ. ἰδιάδτα9 ἴπ Ηοπετιςῖὶ δοβοῖ 6 
Μαιεοϊδηΐϊς Ρ. 184. ὃ. 2, 

Ἀπτιιλᾶςἢ 7), (οἰδεῖ πὶ ροοῖᾷ (οοσρἤομι ν» 
ἄἀυα Ἑάίτίοπες Η οπιετίοῳ Ιαυ δαῖτα ἴα ΠΠο- 
τπλετὶξὶς δόμος Μαγοίαπιθ ρᾶξ. 184. ὅς 
τᾶς. ἴῃ ποῖος 

Αατρῃδηῖς Εάϊτῖο Ἡοπιετὶςα, {ΠῚ υο4υς ΜΝ ἀ- 
τίϑηῖεβ ἰσδείοπεβ ἐπ (οάϊος Ηοπιειῖςο Ματγ- 
εἴϑῆο ρΡ. 1823. ἢ, 2. 

Απτοπῖυ5 Μεῖπΐα Ρ- 66. π. 4. ὅς Ρ. 67. δι 68, 
ἍἌριτου ἰαυάατωβ πη Ηοιβετιςὶς δοῃο 5 Νίατο 

Οὗ ΠΙΘ Ρα 54: ὌΣΓΣΣ 
"ἊΠΟ'ΛΔΛΩΝ, ἴπ μᾶς νος ριοάυςϊ τὸ ἃ 

ἀΠίγαγας ῬΟΓΡΏΥ ΓΙ 5 Ρ. τοά. ὅς τος- 
Ἀροϊοάοτγας Αἰ ξαϊεηί 5 εν γλώττους, Ια ἀὰ- 

τὰ5. ἴῃ Ποιηεγιςις ΟΠ ΟΙς Μαιείδηϊς Ρ. 
34. πΌΐϊ, ὅς τᾶς, 

Ἀροϊϊοιϊας ὃ διδωίσκαλος καὶ μῶνγ ἱπαυϊτ ὑθ05 
εχ "ΠΠ|: ΟΥττιςῖβ., φυοτυῖη ἠοῖ ἴῃ Ποπιετί- 
εἶ. 5. Π0}115 Μαις! πὶ (ςγναγά (πὶ ρ. τὅ4. 
ΠῚ 2; 

ΑἸΡΟΠοπ8. Ὠγίζοϊυς εἶν τῶ περὴ παξωνυ: 
βῶν.. ὅς, ἐν τῷ περὶ σωυταΐξεως 7 Ἰευ άατυς 
τὴ Ἡ ϑαϊετιοῖς ΟΠ 0}}185. Μαιςοίαπιθ Ρ. 184. 
ῃ. Σ. Ἰαυάαῖυβ π᾿ ᾿δεΠο]ι5 δὰ ΙοοΥ (πὶ 
ΤὨτδοεα ρ. 140. 

Αρο!]οπὶυς ὃ τῷὸῊρῪ Θέωνσε ἰαυάδᾶϊιβ ἴα Ἥο- 
τηετῖςῖ 5 ϑοῇο 1115 Ματγοιδηΐβ ρ. 184. π- Ξ. 

ΑΡο!]οηΐι9. ὁ τοῦ Μέλωνος ἰδυάαταβ ἴῃ ἢο-5 
ΤΟΥ ς 15. δέῃ 115, Μέδιςί δηῖβ ρ. 184. δ. 2. 

ἈΑΡροϊ]ϊοητυς βοάιαβ Ἰδυάδίυ5 ἴῃ ΕΠ οιπετῖς 8 
δι! ἴο ἦς Μαδιεΐδη1θ. Ρ. 184. Ὦ. 2. 

ἌἈΡοΙ πη δορῆηξα [εχίσοα Ἐσπιετίςυῃι 
Ρ. ἐτ:. π᾿ 2..“1.δυάδῖυγ δὲ ἴθ ἜΤ οίηοτῖςο (Ὁ- 
ἀϊεε Μίατεοίδηο ρΡ. 184. πΠ.2. Τάδα!α ἀπε» 
ποῆτα Πο)υΐος Ὁ ρο!]οπὶι Ἑάιιίοα! ρτγαῆ- 

ἹΚΕΣΣ ΣΦ ΤΟ ΣΥ Σα 

ἈΡρο]]οηΙς ὁ τοῦ δ σΐφιδος Ἰδυάατυκ ἴῃ Ηο- 
τηςτῖςο! 5 ΟΠΟ]}}5 ΝΜιαιοΐδηΐϊθ ρ., 184. ἢ. 2. 

ἌἈροϊοΙΣ (Μιςθα:115.) ᾿Γων ὰ Ἰπεάϊτα ρΡ. 4. 
Αροβτορῇς ἀυϊὰ ἢτ) ν᾽ ἀς ἀρυ ἀ Ροτγρηγτίυῃ 

Ῥτι τον, ἀρ ϑ.} ὅς, δρΓ ῷ,, 0000. ΧΟ7. δὲ ΟΣ Στ, 
Αρτοπιδῆυ8. Ν[άς ᾿π βενῖαςε. 
Αὐάθος ριϊη τη εἰσεμεῖ ἅτ Π τε γάγ τ. ἢ σὺ ΠΊ 

τα ξα Ι γα ατν ἀι1 0} πηδτῖςάπὶ τε τυ εταμηῖ, ἃ] 6- 
διδη ᾿πνέπογωις 7γ Πἰὐτοθ τγχοος ἴῃ "Ὁ 4 1 
Τπφυδηλ [14 Γοηνετιογ πη, τ Αὐἰΐζοις!ς ὅς 
Ἡ!ῃΙρροςτγαῖΐ5 ἀδέϊιϊη δι 115. {0]18. φἀΓυΙΠ64118 
σεῖο θὰ ς. ραΐπιαπι ἂς μετ πη 5. Ὁ. τ ό. ὅς 
: 57. Ν ετγίίο Αταρῖεα δῷ Βαεὶ [ζ αἱ ΐφ} τὩε- 
τηοτᾶτα,), σρότίς Ἀτη ἴοιε]ς ἀεροετάϊτι ἧς 
τοῦ. Βἐδυφρυῦ]οῖθ. Ρ. 1.7. ἢ. 1, Αἕὐ Α. 
γαδιςα ἰδ 112 πυπιογογωτη ποῖζ) ἔνε οἷν 
[{8’, αυᾷ νυἷξο {ἰϊς ἀϊειπίυγ,, ἃ ρ. τες. υἷ- 
ως δὴ ρ. 15:7. υδὲ ἀς φαγὰπ) ΟΥ̓ πε ὅξ 
αὐτϊφαΐτατε ἰυυ5. ἀ!ρηταιαγ., ΜΝ ατία ρτὸ 
ΝΥ} 15 ἰοςὶβ Ρτοπιυβοιαῖίο τὴν αι )8.), ὅς τὸ 
ἀάππιηα, ὃς υὐἷςα τὰ τίς ταῦ ὶςὶ γᾶς {ἰραῖ- 
ΒΠεδιῖο οσὐυ͵υΐάεπι) νοςῖ8 Αὐδοίςὰ 5,9 4 [Ϊ- 
Ἰωϊταιυς αυφάαπι νγοχ Ηξεδιλα 5) Ρ. 127. 
ὅς 128. ἴπ η, Ἐχ Αδυϊέατοξίο, Βυτγςῇ!ο 
4] }}4ὺς (ςτριφεθυβ Αταῦίςις δῇςγίτυγ νε- 

τ Τὰ 
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γα ριοπυπείαιο τοῦ Θ ἰδ: 4, Ατανυπὶ οἰ14- 
ταλτετ Οτίξηταις ὅς Οςςϊ ἀεξηταῖς, ἔνε Μ4- 
κιεδίταπιςγ, ὅς νεϊετγγίπης Πτετὰ Ουξοῦ» 
8ἃ 4υο ὅς υδί! ρτίπηυπὶ “τερετᾳ Ρ. 1τ5ο, ἰπ 
ἥν τολϑο. κ᾿. 2; 

Αταδίσογαπι ρυπέξοτυπν ἀϊαογιτἰσοτοπι ὅς νο- 
(11 Π|ν) πίη 4: 19Ππ1γ σα τετατ τη 4 ς ΠΟΙΆΤΕ ΠῚ 
οὐ δος αρῃ σάτα, αὐ Τ ες ἀτὰ ὅς Η δα) 
δοτίφυϊτας πα ΐτο “Ὃπι470Γ) 4 4πλ ΨυΪςο οΓε- 
ἀϊτων ρ. τρφο. ἴῃ πος. θὲ Ατάραπὶ ρυπόξι5 
νος διι9 νάς ὅς ρ. 137. (ξδυχάλιῃ ποτὰ δὰ 
του τοῦ οάιϊιευπν Αταῦρίςογὰ ΟΥΔΠ ἃ 
ροῆςε ΠΟΥ 5 σοα εύξα Ρ. τι, π. 2. 

Αταδίευπε Σεῖο φαοιηοάο ἡερίηξαςαγ. Ρ. 134. 
ΠῚ: 

Ατδῖὰς ἐν τῷ πρὸς Θεόπροπον ἐπικηδίῳ, ᾿4ὰ- 
ἄκφτας ἵπ Ηοιμετῖςι5 δοθο 15. Μαγςεδηΐβ. Ρ. 
τᾶς. ποῖ, : 

ἌΑτθον νίτῳ -ἶπ Ῥαταάίίο τογγεῖτὶ, ΠῚ} ἐ χ- 
Ρ] ςαῖῖο δἰ]ερθτισα ἐεσυπάμπι (σέταγδη πὶ 
Ῥαιγίαγε αι (οπ ζἀπτιπορο  τἀππ Ρ. 72. 
τιν ΣΣ 

Ατεδιάαπιὶ γ, 4ἃἱ Αγρεῆϊαϊ ΑἸδὰς9.7γ. τγεςεητιϑ 
ὅς Διρ 5 Δηηῖ5 ἀπίς Αὐυριΐυσι δηαῖτα 
ἡερηαν!τ, Εἰγρέὰβ πηλγπ)οῖεβ 4 (1. ΑὐΒΑ- 
τε Ἐσοαυτϊπιοῆς, ἱἵπίεγ ἃ ρο ]ϊπῖς ἔδηϊ τυ άς- 
τὰ Αταγς]ῖς ἀετεξξας; ΠΠΙυΐφυς Ἐρίξταρῆς 
αὉ εοὐεπὶ εἄϊτα ρΡ. 124. ὅς τό}, 

ΑτσοῃηΠοςδυς Ἰαυάδτυβ ἴῃ Ηοιηειῖοῖς δοΠ ΟΠ ς 
Μαιςϊαπῖβ Ρ. τς. ἢ, 2. ΕἸυΓἀεπὶ ἔγαρ πε π- 
τὰαῖὶ αρυά Πετοάϊαημηι Ρ. 93. 

Ατελγεα5) ΝΜ διμπεπιαηίσυβ Τ διεητῖδυ5. 7} ἰδυ- 
ἀαῖυτ 4 διηδ]ςῆο ρ. 189. ΕἸυΐάετῃ 101 ἀεπν 
ἐγαριηεητυτι ΓοΥΪς πὶ Ρ. 197. ὅς εχ εὐυίάετῃ 
1 τὸ περὶ υῇ χυ" οἰσϑήσεως Ρ. το9. ὅς εχ 
εἴὺς περὶ δ μαϑημάτων ρεῖε ρΡ. Ζοο. 
ὅς 202. 

Ατειδάεβ ἰδυάετυ8 ἱπ Ηοπιετῖοῖς 
Μτιεοῖϊδτβ Ρ. 184. ἢ. 2. 

Ατρξοῖςα Ηοπλνεγι Εάϊτίο. ΠΠῚ ἢ Ξ Ν' ἀτί δῆτε 
1Ιεδτίοπεβ ἰθ Μασ (οάϊοε Ποπιεεῖςο 
Ρ- 183. ἢ. 2. 

ἄυχ Ατιϊαιοπεα ΗἩοπιεῖῖ Ἑαἀϊτίοπες , ἴ114- 
τυπί4ς ΨψατΙΔητε5 Ἰεξίοηες ἴῃ Ἠοπιεῖῖςο 

(οάϊες Μεεεΐδηο ἰεγνδτᾷ ρ. 182. ὅς π. 1.4 τὶ: 
(δύο ῃὶ ποιὰ ἴῃ Ηοπιεγυη ἴπ ἐοάειη (οὐ ϊ5 

'ςς 014, Ρ. 184. (ττάτον ἐν τοῖς πρὸς Κοω- 
μανὲν ἰδ14, τ άγπιυς ὁ Χαλκέντερος (ςτι- 
ἢς πεοὶ τὰς ᾿Αφιστυρχεῖς διοςϑώσιεως 

1614. Ατιΐϊζαιοῃϊ ργαςσερίοῦ ταἷς Αἰ Πϊορδ4- 
Ὧε5 Ρ.131. Π. 2. ἅ Πἱοηγ 5 Τ ΠταΧ ρ. 119. 

ἐι ᾿Διαιστόρχριοι» νὰ] ἀπ᾿ Αριςυρχϑν», Ἰδυ- 
ἄδιι ἴπ Ηοηιεγιςὶς δεῆο ἶ5. Μειςοίδη8. ρ. 
χὅ4. ποῖ. 

Ατἰῆεα ΡΙεἀ οηγπιὶ ἔα ]4 ἐχρίοία Ρ. 183. ἢν, 
Ατὐἰιάϊς ἰκέϊμπι πιςιηογάθι!ς. ρ.. 29. ὅς ἴῃ 
ποῖ ς. 

Αὐητάες ((}υϊπι]Π!} ἀρ 5.) ἐν τῶ περὶ Μεσι- 
κὺῆς πρώτῳ Ἰαυάειυντ ἃ ῬοΓρῆγτειο Ρ. τορ. 

Ατιἐιήςς ἈΠεῖογ, ΕΣ εΠΠ15 ορερος Εχο 

ξείρτᾷ ἴπ ΜΙ δεατγιὶ γον ρ. το. Ατλε- 
ἀϊς Μονῳδίν ἐπὶ Ξ μυρνῃ ἀειεξζα τη 4υ0- 

, ἄπ (οάϊες Μαιοίεδο ρΡ. 2:4. 
Αττἰάἰς., ΑἸπεπιέπί 5 ΕΒ ΠΟΙ Ορ ἢ 7, Ρτὸ τὶς 

{τεηῖϊς Αροϊ]οξία 7 Βδάχϊάπο ἱπιρετγϑίοσὶ 
ΟὈΪβιὰ Ρ. 264. ἴῃ τοῖ. 

Αὐἰποςίες Ἰαυμάφιι5 ἴῖ6Ὸ Ηοπιετῖεὶς ϑεῇο!]ς 

δέῃ ο 115 

ΤΙΝ ΌΕΧ ΚΕΝ Ἅ . 
Ματγοϊβδηϊς ρ. 184, π.᾿Σ, 

Ατιποάειηυς ὃ Νυσαεὺς ἰδαάφῖυς ἴῃ  ὺ- 
τηεγιςὶβ δ. ΠΟ] 5 Μάγοϊ πὶ Ρ. 184. π. 2. 

τι οηΐει ἤρπε Οετῖςᾳ ( σημεῖα } τὰ [Π14- 
ἄἀεαι ) ἔεγναια ἴῃ Ἡοπιοτῖοο (, οἀϊεςς Μτ- 
εἰᾶπο ρ. 183. ἢ..2. Ἐ)υΓἄφῃ) ἴῃ [1τἀ4ςπ} 
ποῖᾷ ἴῃ εοάεπιὶ (οὐ. ρ. 183. ὅς 184. 

Αὐορῆᾳπες οαλευς ὧν Ὅλκασ'»), ὧν ᾽Α- 
χαρνεῦσιγ ἂν Ἱπποῦσι, ὧν Σωτίπεῳ» Ἐ 
ὧν Πλέτῳ δευτέρῳ, Ἰδυάατας ἴῃ Η οπτειῖεῖς 
ΘΒ Ϊ 5 Μίδισιδπὶς ρ. σϑς. ἢ. ἰδυάδει9 4 
Ῥοτραγτιο Ρ. τ, Ἐχ 110 Εχεεγρία δρυᾶ 
Μ κα εατιυα Ρ. 79. 1 

Ἀτηπορμᾶπεβ8 Βυζαπεῖπυςβ (Ογαπηπιδιϊσὰ8., ἃϊ- 
Πιοοξϊοπεβ.), Γρίγιτα 8, ἀσοεπταβ.; τοξ ἴησυς 
δάεο προσῳδίαν ᾿ηνεπιῆς αἸοιτυῦ Ρ. 131 
ὅς [9 2. 6 1521 Ρ' 124) Ὀ. τὴϑ' ΒΡ ἰ- 
1τὰ5 Εἀϊτῖο Ηοπιοτισα ὅς γλῶτται ἰδ 4π5 
τὰν ἴῃ Ηοπιογίοῖβ δ ο 1115. Ματοΐδη!ς ρ. 
183. ὅζ 184. ; ἢ 

Ατιποιεῖςς, Ορεγῖβ συλυζἀ 2.40 4 1111 ΕΥ̓ δ1- 
τὐπὶ ἴα τι, ἃ ἴῃ ΒΙΒΙοτῆεςα Μαἴοίδῆα ἰπέα {- 
τυ [εὐνγάαῖυγ., τἰτα]ὺβ ὅς Εχεέγριδ Ρ. 254. 
Νεγῆο Αταῦιςα.) 40 Ηαρσὶ Καὶ α᾽ ἕὰ ΤηΞἴη ΟΥ δἵ 4) 
σε] θεγγΠ}1 1115 ΟρΡΕΤΙ 5 Ατηοξεϊσςι 7, εὰ- 
05 τεχτὰβ δι Πι εἰς 9. ὅς ἴῃ ἄυο 158. 
Βείροδηος ἀείςτιρτῳ ἔμετγαης ρ., 157 πα. 
Ατιξοιῖεῖες δῖος ρυϊπηπὶ τεαάιτας εἰ, 
ίπς Αταδῖςε., ἀεηρίᾳφυς Ἠεδταῖος ; εχ 408 
Ν οτοπε νοὶ ἕαζξαᾳ )γ, νεὶ τεϊογιηδῖα ττὰπ5- 
Ἰατίοπεὲς οπγηθ8) 408 ἴῃ 5.Π01 8 Ἰεέϊᾳ (ὰπε 
υἵφυς «α τείζιταταπλ τεῖὺ {Ἰτεταγ 8} ρ. 1 ς 7. 
Ατιηΐϊοιεῖεβ. 7) ἧἶνε ἱποοῖτυ5 ϑυέξζοι περὶ ϑαυ" 
μιασίων «κασματῶν 7 4 Π}4ἃ εἴν δητι4 1115 
τὴ δὶ [ηἰστιριϊοης ΠῚ πεῖ Π ΟΥ̓) (ἰδάπηεῖὶς ἐ- 
Χδιαίδιη ᾿ΠΓΈ ΓΒ.) ὅὲ εἰ] ̓ς! ΠΠπὴὲ ἃ (ΟἹ. Βου“ 
Βεγο ροίϊ 541π|4.. “ἅ [{44ς. Ν οἵ. εἐπιεπ- 
ἀδῖληι ρ. 1:9. ἢ. 1. ὺς Ατιἤοιε!ις εῦτο- 
τα ἴθεάᾳ σοτταρτίοπης σομαυςγιγωγ διγὰ 9 
Ρ. 136. ἄκ᾽.1Χ17. 15. ἢ. 1. 

Αὐτειηιἀοτὰς᾽ (ἰδρίτου 5») φυΐ ςεἰςδτεαὶ Η!ρ- 
Ροςσγαι9 Ἑαιτ! οὔτ συγανίς 7), τέχτυ ρΓτῸ 
0 δεῖ ο ἱπηπιυτοντ 7) ὅς νατϊαὰς 111105 1ε- 
ἀἰίοπεβ δα υ]τει αν ρ.. 137. ἢ, τ᾿ 

Ατὐτεριοῦ Μιηείὺς ἰδυάάτυς. ἴθ οαπιετὶςὶς 
δέβοΣ ες Ματιοϊϑηὶ ρ. τς, ἴ ποῖ, 

80 ΑΠγεῖιβ.)γ), ὅ ἂὺ εογὰμη ΜὶιΠεπιατις 8. 5) 
4υἱ 4 [4τὐῦ ςΠὸ αἀϊσυσευγτ (Βαϊ άάι,, πιυ]- 
[4 ἀιάϊειι Ῥγιῃαβοῦαβ ρ. 2:1, 

ΑΠεῖυ5 Αρτγοηϊάηυς ( Τ υτοΐα9 κὶ αἤυ8.). 4υἱϊ 
(Οπίω! ως ἀπηοὸ (δ ε1{{1 494. Ν Ἰγρυλ! ((ον 
ἀϊεεαι Μεάϊεχ πὶ Τέςεῃίαιτ ) ετἰπδη αν ὅς 
αὐ πη χὶτ Ρ.. 137. 

᾿Ατελὲς χωρίον τὴ ΑἸτίξα φυἱὰ ἢτς ὅς 44- 
ΓΕ Ὁ νζἐδίυΠΊ Ρ. 40. 

Ατῦῖςα ἰὲχ ἀς δάιυΐτετιο ρΡ' 67. ᾿λτελὲς χωώ- 
ρίον ἴῃ Αἰτίςε φυτά τὸ), ἀ σὺγ ἧς νοξάτϊυ 
Ρ-40. ΑΒΟΠΥ ΠΣ ἀε Αἰττο! !υὉ15 τγαύξατβ πυης 
ΡΠΙΠΉΌΤη. «ἀΐτ8. ἃ ρᾶ- 79. υἱ4ιῖς δὰ ρ. 
ἃς, Ατιΐς ἀϊταϊεέϊυς αϊεῖτυγ τ ἐστειο- 
τατῇ τὴν διχαλίχτων αὖ Ηεϊοάιϊάπο ρμ-ξ- 
δκ, Αττὶςὶ ρον. ΡΙῸ 8όξινο υἱυτρᾶ- 
ἴε δηιάπι ᾿Ιδ᾽14. Ὁ ἕο. ΑἸἹρβαεαδετυην, Ατεῖνσ 
αὐτῇ νεῖις Ἀπᾶπὸ Ρῥτογίωβ {ἰπ|1|ὶς Ρ.. 123. 
Μιᾶς ἴῃ «Ἱρραρεεμῆϊ. Ἐ)ὲ ἀσςεθ τ! 8) 4005 
1Ῥ. φυϊδυΓἀ πὶ νοξίθας ρεσυ τὶ ποάο δὸ- 
ταδᾶιῖ Ατις)) νϊάς Ῥοερῆντ, Ρ. ὑέος τῷ: 

με 



ἘΝ ΕΠ ΟΜ. 
Αὐάτίεδι! ( Ενεναιάϊ ) ΤπΠιτυτίοπεθ ἀπιὶ- 

φυφτῖᾳς ΕἸ]οτεπτὶ 1755. Ρ. 18, τόο. 
Αὐυξαϊΐαης Βιδιοίῆεςς οάεχ δητίαφα: ΠῚ πγ5) 

ἐκ 400 Ρτοςοριΐ εχιτηΐος ἰπ Ο τἸϑισυς ἢ" πὶ 
ὅς (ὐφητίευαν (᾿8ητίςοι ἢ ΠΟΙ ΠῚ ΠΙΔΓ105 ὃ- 
ἄετε νοϊεδας Οοάξϊτε 45. ΟἸεανί 5 Ρ. 27, 

ΑὙρυ πὶ Ερ' γι πιάτα ηι ἧς Ἐριίοϊάταπι δά 
διαῖςοβ ἰἰδεγ ἀςρεγάϊταβ. , ΡῬείγατοπα φἀός- 
Ἰείςεητι ἴῃ πιᾶπ}5 νεπὶς 7. πιυίτυτα {τι ἴτ84- 
φυς ροϊπηοάυπιὶ (υφίϊτιι5. Ρ. Σό2. ἢ. 1. ἢ χ 
Αὐαξαί τἰδίγοφταρῆο οὐίεγνανιι ϑδπθῖος 
πίαβ.,) δι ποη αἰνιάϊς. νογθα ) πες ὃ 
Ἐπίγοηᾶ ρᾷτῖε ψεγίωυηι δϑυπάβηζεδ [1τὲ- 
ΓᾺ5 ἢ αἰτοτ στ ἕάη αι Ππὸ, δᾷ δ᾽ ἀδπ) [ξώ- 
εἴτα (Ὁ Ὀ. ΟΣ [ἴς ) εἰγοαη ἀ χ Π|παὰς ρ.134. π:1. 

Αὐτοσθτου Ια ἄλτυς. ἴω" Ηοιηετῖςῖς δ. ΠΟ 119 
Μαιείαπιβ Ρ. 18ς. ἴῃ ποῖ. 

Αὐυτοάοτυς (ἰὐηϊχὰς.. ΑΥ 1Π|Π0Ὸ Οτίτιοι ἀϊὶ 
ἔαεταπς (ὐτδαιπιαῖῖς!) φυοά ργίπηὰς τα τη 
ἀς ἐὑτίειςα ἰπίοτίρῆτς, ᾿Αυτοδώρα Γραρεχκοῖ- 
τικοῦ λέξις ρ. 1γ}. ἴη΄ ποῖ, [Δυάαια5. ἴπ 
Ἡσοαλεγῖςῖὶβ δοῃο 5. Μδιςϊ δηΐβ Ρ. 184. ἢ 2. 

Αἰὐτοτεβ νεΐεγεβ νοὶ πηι  ΠΠν15. τεπιροτὶ- 
85 ἴοξαςε, ἀείςτιριϊ ,) δ τῃεπάϊς (ςϑθητες 
Ρ- 136. δζ: 137. 1» ποῖ. :8ζ- ρ.. 1953. δ... Σ.. 4. 
Ρτίπηϊ5. ὅς δπεῖφαΐ ΠῚ πιὶβ οὐμπΐ αγ Β ἀϊτοτὶς- 
5) 4] πιαΐτα ἴῃ 18 ΡΓῸ 4ΓὈ1ΓΥΪΟ 1} 1115 
τάθαπτ, ςοιγαρτὶ ῥά. ὅς ἃ τεσρητῖθυ5. Ἐς 
ἀτ οὐδ. ροίξ γευϑιαθ [ἰτετᾶς 7) 4υἱ [ἄρα 
Ἰεοτ᾽ οπμη ςοπηρδηάία ὅς. Ἰητηίςιος. [πἰε- 
ΤΆΤ πεχὰβ δἤςα} ποῦ ροιογᾶπι ρ.. 1.72. 
πο αν ὅς (ἄρε εἰ πὶ τοσχταπὶ ρΓο ἢ δ᾽ τὰ 16- 
ἤηπρεθδηι , αυκάατη οείαια δάάεθαπι 5 ὅς 
ἀειγαῃεθαπε ρ. ζ2όι. 

ἀέςὶ; ΑΖΖοΩὶ Αὐοραῦῖς( ΟΕ]. Βὶ ἀπηθ 8] ἀϊ ) [30- 
65.. ρ. τοι ὅς 14. ἢ. τ΄ [8 εὐαν͵ (]. Τι- 
ταθοίςϊ ἀέτεχῖτ, ποίτγδη) γ) 404 ποάϊς υἱἱἰ- 
ΤΌΤ) ςλτίαη), Τ ιν! ΧΕΝ (ςεὐ]ο ἃ 4αυο- 
ἄδιι Ῥᾷος εἰς Ἐκθίαπο ἱπνεπιᾶπι ἕως. [1- 
15 ΒΤ] εγεατῖο Γοἰσγερεβ, Καὶ ἀν ἑοπαιπεηξο {0- 
Ρ΄4 “5 ρα} ἀει} Ιβοτία᾽ ἀπ᾽ ξοηροῦαν ἀϊ ᾿ 
ἀλ Ῥαοίο Ὡηαεοπο ρ: τι, 

Β. 

τὸ Οταςῖ ριοπυποίδιῖο, δὰ ἤηθπι πο- 
τῷ Ρ. 125, ὅκρ.17γ1. Αδτ 4 ΠΊηγ4 11- 

ΤΠ. ἴοτπὰ ττἰδηφαϊαιῖβ ἕπτ Ρ. 171, 
Βαδγίοπίςα ] τ 11 8] Ποάϊς ἀερετάϊτ «ἀ Ε- 

αἰιϊοηεὰῦ Ράγοῖα Παδαΐϊτ Π υπρετηχάπαδ΄ Ρ. 
294. ὯΟ(, 

ΟἹ. δαῆϊυς., πονῷ Νεβροί απ. Δοαάεπλ τα 
[οςἰωὰ8 ἀϊρη! Ππλὰ5. ὅς ρταςς ἀοελ Πα » 
ἸΝεἀρο] της Βιθιιοιπεος 5, ]οΠάπηῖβ. ἃ 
(ἰδιδοηάτα 59 εὐυίφεςε (ὁ ἀΐσυτι Οτἄςοτυ πὰ 
τεςεπήοπεπι ) Πετγαιϊα ἱπ Ρ]ατϊουῖβΒ. ΡΠ α- 
ἄτα (ἰοανσπεθίατιο τᾶςο 4. ς΄ ουτὰ ἰμἃ 
Μετήοπο ὅς “ποιῖ8 ποὸχ εὐεηάο ρτιχιηιίεῖ; 
1ΠπΠππίᾳυς ἰδ ηΠι ρδίταυβ οἴ 7, 41 πυας ([4- 
Ἰαθτίαια ἰαἶταιγ ὕτάςος (οάϊοςς σουάυ {ἰ- 
ἴῶγαβ Ρ. Ζέι ποῖ... 

ΟἹ:. Βεηάϊηι! ( ΑἸογῆϊ ) (οπιηιεηταγ 5 (ἦξ 
νῖτα -ὕζττέδις ρεῖίζ!5 Οαγάϊ αὶ 5 Βειἀτι0}}5) 
[ὰλ οπιᾷ" 1777. 10. 4. Ρ. 246, 

Βαιραιὶ ( ἔτγφμςοις ) Ῥαιίοι ΝΜ ευςει) ὅς 4- 
Ἰοτααι δά ἰρίω. ἘΡΗΟΙ 9.9. σαα ἀοόὲ γι: 
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πιὰ Ὠδιτὶῦα. ρτὰ πρὶ ἔπ ἀὐας ρατΐεβ΄ 
ἀἰνιία., ΒτΙΧΙῳ 1741, ἰπ 4. ςἀϊάϊτ (ατάϊ. 
4115. (δυϊτίηϊ. 

Βαιδεγῖπα Βιδι]οτῆεςα. Μιάε ἱν ΕἸΡ}10- 
τπεοᾶ. : 

Βατάβι!οπυς ( Ἰοβδηπες Ιἀσοραβ ) Ῥαδιτίς! 8 
Μαηταάηις Οτάσατγιπι ἔν τὶ παγιπιαις 11τε- 
ταύ ὅς δι ἐπτατσατατα αἰ ΟΊρΡ᾽} 1 Π4ΓῸ ΠῈ 
Ρεγ εἰ Ππιὰς.., Αἰάο Ρίο Μαεπυῖῖο ἐχεὺ- 
ἀεπάστη ἀοὰο ἀφάϊτ ἀπἴσααν {Π1Π|πὶ ΕἸ εἰν - 
οὩΠ (Οοάιεεη), ἐκ 4ὰο ἢϊς εἀϊΐτα5 εἰἰ ρ. 

Σεῖ. ὅς χά, Αἀ φυπάςαν Αἰάϊ Ριὶ Μαηυ- 
εἷἱ ΕρίποΙα πυδεουρδιοτία είγομϊο ρτᾶ-' 
τ 1 14. 

Βατοςςοΐαπᾳ δ᾽. δ᾽Τοιῃεοα, Ν'. ἴῃ ΒΙιδΠοιεςα. 
θαυτῃε]ειογ ( (1. Αὔθας ) νὶτ (απηηιι5.), [8115 

ἄλιαβ ρ. 121, ἴῃ Βοῖ. Ρ. 1223, Ρ. 123. ὅξ' 
124. ἢ. 2. Ρ. 160, ἢ. τ, Ρ. τό4. τός. 1τό9. 
Ὦ. 1, ϑ 7707 171νϑᾧ 

Βαπ]εεπ5 ΒΙΘΠοτῆεσα.. Ν, ἴῃ. ΒΙΌΠΙοτΠεςὰ . 
ΒΑ Πα. ἀΠΠ|Π4ὰς 7 ᾿πητηθτῖτο δρίοοίαϊ πὸ- 
τα τ} τ15. γε ρεΓΒ5. ῬὨ]]οΙΟρΡ 5. ἱπαγυως 
ΣΙ. ὅς Σ 5 3, 

Βεπεῖεῖϊ ( Αἰςμαγάϊ ) ἡ ἰτὶροππετῖε ἰαίαπε 
ἀετ ργθέοπάμε ἐἰρτίες ἤοτες ἐς Δ πρίεεετιεγ οὐ. 
Βαηιαγημος {μην ἰε ἀΐμοσητε ἀεὲ ἰᾳ "δετεὲ ἀξ 
ρέηΐετ, ἃ Αὐἤεοτάδαν 1738. ἰπ 400. [010 
ὩΟΏΠΌΣα αὐ (τες πὶ 7 εἀππάιε Ἐ ἢ μα 
δοιαὶ ρει περι Ρ. 146. ἢ..1. Β)υ(δεέια 
δὰ ΜΠ Ἐριἴο]α, Ψεπεῖ. τη [0]. 1.733. 
τος ία οσὐπὶ ᾿ὀμδηπὶ9 ἤα!α!. (ἰΠτοπῖςο 92 
ὅς ᾿οίεραϊ (ὐεηεῆι ἀφ τεῦυ8. (ἐοαίξαπειηο- 
Ρο᾿ἰταη]8. φυάζυον ᾿ἰδτῖβ ταῆς ΡΥ, ΠῚ ἐ εἰἰ- 
τὶς Ρ: 127. ἢ: 1. . 

Βοτρίειας Ηοιρετῖοα δοῆο!α ᾿ρῆεη!4 ἀς- 
[οτὶρεῖτ 9. ριάϊοαυς ράτατα ᾶραΐτ , {ΠΠι8 

Δροβγϑρῆυ τα ἴῃ ΟΠτιπορμογὶ Δ νοἱηιὶ ; ὅς, 
εἴας ἰὼ ραυδιϊσαια ΒΕ δογεὶ ΒΙΘΠοΥες τα" 
νεηΐτς ρ. 26. ποί, 

Βεβαιϊοηΐθ ποῖα ἰμἴ5 Ο(οάϊειδυς. ργζῆχα ρ, 
ὅς Ρ, 2η6. υδὶ τε5 δὲ ίς ἰρίωπι 

(ρεξιδηϊτὲβ ἘΧρΟηΐς Ρ. 2ει ὅς 252, ὅς ἴα τ 
ποῖ. ζ. ἴ0. Ὡς δυΐωϊςςε νίτα δε τερ8 ξε 19 
Φοωπιεπτατὶυ8. ΑἸἰογίϊ! Βαμάϊηϊ! Ἀοπια 
1777 ἴῃ 4. ὅς ΟἹ, Ἰομαπηΐ5 Βαρτϊα ϑεῃίορ- 
ραΐαϊθα ΓλΗϊεγιατῖο, ἴῃ ρετάρτῖα ἐᾶπὶ (ἀοΓαπλ᾿ 
Ἑαδδοϊαα Οταοατν ᾿ηῇρηὶ δοάδιϊτιο 858η ὅτ ος 
Ματα ΟΠ ατῖταιῖβ Ν᾽ ἐβετί τα 4 (διά! μα- 
Ἐν Βείΐϊατιοπε ἀδῖα Ψεηςιϊ5 1767. ἴθ 4. Ὀ. 
246. Βείίατίοπ δὰ τεςσυρεγαπάμπι οραϑ 
ΤΟΣ ρεγάντυπ ἀς ΒΕ ρα]: ς 8.) δυγςο8 ἃ - 
Ρ᾽λὰ5. Ὠ}Π}ς Τη τη Ρ(Π|ς ἀἸσιευγ ρ. 163. ποῖ. 

ΟΊ. Βιδηςοηὶ ἀρέϊιππὴοὸ Γάο. ἀφ᾿ δητῖαυΐβ ]1- 
τετῖ9 Ἠ εργάογαπν ἅς ΟἸαοοτγατῃ Ἰἰῦ 6110 89.’ 
που 1763. ςορίο Πα ΑἸρΡΠ ρει αν 
Ῥμαπίειϊυη ἔς Ονζουτὴ (δ᾽ εοῖς Ὁ. 166. 

ΒΙΡΙΊοτπ) -ἮἾ ετο Ἰης ἄντα, 7) ρὶυ τ 85 τὐχτὰ 8 
Ἡεδταιοὶ , ας 410 Πάει πς ἀυττὰ εἰϊ γ. 
αυειηφυς ἀἀ νεϊθυπι τερταίεητας )γ), ἰεότιο- 
πὰ) ναγίετατεβ ἰυὐτηϊ αἰ Ἰγᾶπ8.7). δε τῇ ΟἿτ8: 
εὐυΐίάετα. ἰοςα. δοσνίτα (ς ΟΠΠ]ΠΠ1πὴς 4}}0- 
ἤγδηβ 7) ἴῃ υηἶσο ἰετνάτα Ματγοῖᾶπο (ἰοὐϊ- 
«ες 7, ἃς ἃ ποῦιβ ἴῶοχ εὐέπαδ ρὰρ 128, ἴα 
τοῦ, Μετίίο δεριυάρίοτανίτα  ι5. Ριονειῦ]οσ᾽ 
τυ εἰηφηάάτα 1614. Βιο!τοταιη ΚΝ ἐτο δ. - 
τἰϑς8. » ας δερτυδριρτανητγαι!! ἀεγιψαῖα ) οὐ πα 
Οὐ ξεπίδη}5 οὔεὶι5 αἰϊεγιβο ας ὧς 8015. {- 

Μω. 2: 8015: 

ἤν Οα, ν 



276 

ξυὶθ Οτεςἴ8.,. ΠΠτετὶς. Ἐ τγαηρ πε 15 Θχ 4γ8[8 
τὼ Αἰὐδτοίϊδοα Βιο! οὐῆεςα Μεάϊοϊ 4η! (τα 
ψΑ18.) ἃ ΟἹ]. ]άεοῦο ουὰ βίοτγη δὰ! ἀεῖο- 
ὅϊα.) ὅς ἃ (ΟἿ, Νοῖβρεῦρο εἀεηήα ρ, 1-ς6. ὅς 
1.7.7. ποῖ. ΠἸδγαυϊογα πὶ περ! Ἰσοητία, νίτσα- 
115 ὅς αἰζεγιίςις (αἰδιγα ῖὶ5. γ). ἀπ|τϊ αδ οποία 
πὶ γετίαηη Ηεχαρίοιαιη σοπία πὶ ἔων 

ΙΝΡΕΧΆΒΡΒΑΙ υ  Μ. 
Ἐνδηξείιογυ πη. 7 εχ 400 ἀεκσετρεΐ 4υϊπι 
4υε ριείογεβ 4 δτογηΐθπεβ Ἐνδηροὶ! δαπέϊξ 
Ματεῖ, ἃ Νεπειὶῖθ ἴθ Οἰπιο!ξαγοῃο αἴδετα 
ψατὶ 7. ΟἹ᾽πὶ ρτὸ δυτοσίαρῆο. πιαθεδδϑητιγ ̓ 
ἂς ἢος , ἄς ἠἀε. ἀαοδὰς ΡίαἸτοτγίις Ἑοτο- 
10} 1 πῆρὰς ) (]. Γι δατοπεῖ α Τατις Πα 
(ἐγτατῖοπεβ Ρ. σξο. ἢ. 10 

μα ͵8πὶ τᾶν ἀἴᾶῖε σοπφυετεθαῖυγ δ. Η!ε- 
ΤΟυΥηυ8 ΟΡ. 139. διε! ὶς Με το (ποι π- ὲ 
ἄυπι ΧΧ. εχ Τοειγαρὶῖς Οτίρεπις εἀϊτα ---ς Ἡ πιδυϊρεηῆς. Μιάς Ἰοπδηδεᾶ. 
ς (οαΐες ΟΠϊρίαπο Βιοπνα 1775. ἔο], ρ. ----- ᾿ομδαπεα Ἡ ἀπιδυγεπῆς Ῥ: οο., ῬῚΥΟΥΕ 
120, ἢ. τ, Ἑάῦυ]α {Π18 ἀε δεριυδρίπια Βὶ- β. τοξ. Ρ. το3.: θῖ. ζ, ἔρηται δ.Βο- 

ΒΡ ϑτῆςςὰ Ἡ αἴηϊεηῖς., ἱπ 44 (Ἰυῆεὶ (ος 
ἄϊςες Ρ. 1τοὸν πιὸ 

ὈΠοταπα. Εαἀϊτουίδας ἐχρίοία ὅς. σὰπὶ αἷΐϑ 
ε)ωίάεαι ἰαγίπα σοτηρείάῖα ρ. 1.33.. ὅς ἰδ᾽ά, 
Π. Σ, 

ΒΙΡΙΠοεπεςα Α πιστοί πα Μὲς 4 ο᾽ ἀπεηῆς. τ 6, 
ὅς τ07. ἴπ πὸ υῦϊ [6ἴεσς τη ἀϊσατιγ ἐργερίας 
(οάδεχ ΒΙδΙΊΙογααν Ν ετϊοπῖὶς ϑυγίδος, 6 86- 
Ρτυλρί πάντα ἀυότα., σὐππ (ὐΥϊρεηϊδηΐ 
ΟΒε]}ς αἰϊεγι(οτχαε,., ὅς 4115 Πρυΐα Οὐ εἰθ. 
1ιτειῖς ΕΠ γαηρίε 119 ὁ χαγα 55» αὖ ἐΠΊΠΠΟΥτ 4115 
τλετηοῦϊα νΠῸ ΟἹ. ]Δεοῦο ἰοπα Βἰογη 48} 
δυσοτηᾶπηο ἀειϊείξ5..) ὅς 4 6]. ΜαιῆιΑ 

--- 5. 

ποπ Ηοητετγίσογιι ἢ) ἀροργδρη θη, δεῖς 
εἰεγὶ πλᾶη ΘΧΔΥΓΘΔΓΙΠῚ 7) Ροίὲ ἱρῆμς πηοττετα 
τι (δεΠπορῆου! Ν νο  ἔἢ,) ὅ πε ἴπ Η διὰ- 
σωΓβεηίεσγ ΡΘὈ] σαπν νεηΐϊτ ΒΊΒΙ τ ἢ ΘΟ 8Πὶ» 
ῃοδιίᾳυς) Ἰητετοεάςφδις δεγέθι πο Τάτοῖσ' 
Δαρξυίζο, δα ΧΌ-Ν σε τολτῷ ἴδυςε Ἀ ξπαηῖο;" 
ψεπεῖιας. τη αι ἔαϊε Ρ. 267. π᾿ ποτ, 

Το ϑηπὶς ἃ Οαιροπᾶτα ΒΙΒΙοτῆςος 
ἸΝεδρο τας Ηετοτγίδην, εὐ οἴφυε Οοάϊσυπι 
ΑὐΓἿἀδοοΓ τη γεσεπίϊοπεησι οχ εἄξεεὶ (], Βεῖ- 
ἤυς ρ. ζει. ἢ 

ἸΝογθεῖξο Απξεγπηαπο ΠἸΟΧ εἄεπάήιμ. 
---- Δυριΐϊαηα Οοάεχ ρεγάπιίφαυς, ἴῃ 40 

ἰμεάϊτα Ρτγοςορ (σαζαὶϊ ορεῖᾶ Ρ, 27. 
.“--- Βαιθετίηα Ρ. τας 13. τ4. ἄς τόν 0δ] ἷπε- 

--- 9 Ἰοβαπηῖς ἃ 4}: Οἱ ἀἰ εἷς τα ἀϊ- 
ἐαϊοταπὶ  επετα βίο! οἱ ες, τ 40 8 αἷς 
ἀχ [Ιοχίςὶ Οοάςκχ.. δὲ 838: «4111 Οοάϊςῶς 
(ναοὶ, ἃς υἷι Αταδὶςοὶ 7). Γιατ π, [τᾺ]]ς. 

ἀϊτὰ [μιδαπὶϊ Εες! Δηγ το πο 5 ἰάτεῖς ἰηα!ςδῃ- 
τυΓ. 

-- -ΒαὭτιοοσοίαηδ,), ἥυχ ἱπ Βοάϊεϊαπα (ογνδτυτ 
Ρ' 5 ἅ 6. υδὶ Ἰφτεῖς ἱπαίσαπτων ἀπο ορε- 
τὰ ἐπεάϊτα ἰΐδοδι!!. Ῥ. 79, π. τ. δὲ ἱπάϊ- 
ςατω! ΟΥ̓Δ ΔΙ 8 ἱποάῖτα Οὐεοτρῖ! [ιεσᾶρὸ- 
πὶ. Ῥ, τοῖξ. θὲ 103. Π.2.. Ὁδὲ ἰηάίσατωτ ἱπ6- 
ἀϊταπι Οεουιρὶὶ Ὁ Ποοδοίςἢϊ περὶ προσῳ- 
διὼῶν ορυίουϊιπη.. ῬᾺν 127. ποτὶ 901 ἱπάϊσαπο 
ἴὰγ ὙΠεοξποίει (Οὐταπιπγχατῖςι ταν} 1ὲ τεσυ]ὰ 
ἱπεάϊτα ἐς ΟτΙΠΟργαρῆϊα , [τ σεύδα {ετῖ- 
Βεηᾶι ταιίοπθ. Ὁ. 138, ἢ, τ, Ῥ- 173. ποῖ, Ρ. 
τδϑ, 0ὉῚ ἴπ. Βαιοςοίΐδηο σοαϊΐϊες 179. (ἐγνατὶ 
ἱπάϊσαιαι τηᾶρπᾶ ρῥτοίοα ας Ηέτγοά τη) ἘΡΙ- 
ἴοππθ6, 8 Ἱβεοάοῇο ΔΙεχδηάτῖθο σεἰεθεγτῖς 

Ἡότγυῆτες Οσάϊσυιη Οδεθ] δι Ρ. Στὸ. ὅο:στ. 
ἴη ποτ. 

---- Το οἴ δηὶ ( Βεγπαγάϊ) ραιγίεἱὶ Ν επετὶ, 
φυϊάαιαι Μοπαςῃοτιζαν Μίοη αἴξετῖο Ἰεφζατα) δὲ 
π᾿ οὐ) [πάϊεος που ΐματὶ ἔαδταης ἄμο {1} 
Οἰςεγου β (6 Ο᾽ονὶα ᾿ἰὈΥ ἀςροτάϊε "1. σός. 
ἢ! εἰν 

---- [ΠμεἸάοη8 ρὲ. τῶ, ἱπ ποτ, ριττό, Ρ.2 22» 
ῃ.1 

--- 1 ποα 4 ἀδπὶ ἀπιῖφαα 57) ἰα 408 ἄυο9 
Αητισϑτοῦες Οἱ ίατί δ νἀ [ 10. Γι άονῖ- 
ςο Νίνες αἰπτπανὶς Οατάϊπ4}18. 1 θοάϊειῇϑ 
Ρ. 26. ῃ. 

-- [μοπάϊπεηῆς Οαταίοσας ςουΐεξτυ5 4 (]. 
Τανιάε (αθ]εν ᾿οπάϊπὶϊ 1734. ρΡ. 143. Ρ. 

ΙῈ0 (ὐγϑηπιαιῖςο σθηΐεΐα,, (Ογδαγη δι ΟΥῸ [Ὰ ΣᾺ ἦν πο ἥκω 
Τεςηιςοιμηι, 1ὰ εἴ 7 δοτυπι, 4υΐ ἰπ Πὶῶ- ---- Μὰξἀεδυτγρεηῇ μεν ΤΑποπίσογαῃη; ἔπ 48 
γῆς ΤΗταοὶς Ὁ ἐχγάν Τ'ραμιμκατικὲν εοηγ- οἴὔδερ Τπ|ὶ [{{ἰ ὴνϊ}] ̓ ϑεςαάεβ Ρ. 263. ἢ. 
τη ὨΓΆΤΙΟΒ (σγιρίεταμτ, ,, ορετᾷ ς ΒΙΒΠΊοΙμε- «απ 8). τοὶ ψεπεῖς Βιδιοῖπεε Οοήϊοεςν 
.4 Βετγοζείαπα δ᾽ 4 ε εὐσπάᾳ (μβάς: Βυ- συγ ΩΣ ἴῃ ἤάοος ἔδ᾽ ει πε ῃτιο - 
Ἕετως ρ, 8:. (ἰοάεχ ΨΈ!. ρΡ. 128, ποῖ. 

-τ“- ΒοΠ]εεη 5, 1π 43. 57 ἴος ἔξουϊο ἱπευη- (οὐ, Χ ΧΕ. ρ. 27. 
ῖ6.)ὺ Ευϊλτῃ!! Οὐατίοπος ἱποάντα κ (οαι- (οά, ἘΧΧΧΊΠ. ρ. 7. κ᾽. ἐ- 
᾿ξ πταΓὶ ἀερεγάιιὶ ᾿ω Ρἰπάαδτγυπι {ετν θ8ῃ- (οὐ, ΟΧΧΝ,, ρ. 544. ἄς ζ4ζ. 
τοῦ ῥ. 264. δὲ χός, ἢ, (οὐ. ΟΟΧΧΧΙΝ. ρ. 243. ἅ 244. 

--- Βοα!εεηῆς.. Ψὶ, ἴῃ Βειοςείᾳηδ. (σὰ. ΠΟΧΈΕΠΙ. ρὲ. χσό. ὅς {ε84- δὲ β. "π΄ Βιοιηεηί δ Ρ. 2:3. 213. ὅς (ε44. 
--- (ΒΙρίαηδ,), εχ εὐ͵ὺ8 Οοάϊεε, [)δπίεῖϊς (οά, ΘΟΧΊΓΠ. ρΡ. τ88. ὅς (544. 

Μετῆο (ξουπάμα ΓΕ ΧΧ. ἐς Τοιγαρὶῖς ἐ- (σά. ΠΟΥ ΗΠ. ρ. 226, ἃς ίςᾳ44. δέ ρ. 
ἡἴτ εἰ Βοπιὰ 1772. ἴο]. ρ. τξο, ἢ, 1. 241, ὅς [ε44. 

---- (οἰδ]ηΐδηδ Ρ. 8. ὃς 9. (οά. ΠΟΧΉΏΜΝΙ. ρΡ. 2.2. 
“--.. (Ο] ππᾷ (ἰδγάϊη δὶς Ρ. 4. (οά. ΟΟἸΈΝΤΕἪΙ. "δε Σῴφ4ς 
᾿---- (οηΠαπεϊηΘρο τη ἸὩρει 4115.) ἴῃ 408 (οὐ. ΟΓ ΧΙ. ρ. 253- 

ΟὨγπεβ ᾿λιοάοΥ δίσυΐ, [ἰδτῳς8 νἹά ΠΠὲ (ς δἵ- (οὐ. ΟΘΟΙΙΧΊΨΝ. ρ. χγιν δὲ 2:2. 
Ὦτπιας σοπίϊαητί πη 1 αίςατῖ5 ἴ ΠἰΡτο ἄς (οὐά, ΟΟΙΧΧΨΙΙ, 3. ΟΟΙΧΧΥΊΤΙ. 
δεγριοτίδι8 Οταςὶθ δις 015. Ρ. 264. ἢ. Ρ. 246. 

--- Ἑ(Γευτιαϊεη 9 αατ Μ διε ϊις ἢ τι οἷπις σοπς (οάὰ. ΟΟΘΠΠ. «ς΄ ΟΟΟΧΧΊΠΠΙ. ρΡ. 153. ἔμπάεπάδ, ρ᾽ατίπιδ ἱπεάϊτα σοητίποι Ρ. 26. μοι. 
δ, χρετον οά. ΟΌΨ, ρ, 244. 

τος Ἐρτο] αἰ ςηῇθ. Ἐςεϊεῆα . ΠῚ]. Ποάεχ (οὐ. ΟΌΝΊΠν ρι3ο,. πντν δὲ Ρ.249. ΠΝ 
; : (οὐ. 



ΓΝ ΘΕ Χ 
ξοὰ. ΟΌΧΊΤΙ. ρ.- 54:. 
ξοά. ΟΧ ΧΨΈΠΙ. ρ. 28. 
(οὐ. ΟΌΧΧΧ.α ρ.:5:0, υἵφυς αὰ Ρ.252. 
(ρα. ΟΡΧΙΠ, ρ. χ73. ἄς σελ. 
Οὐ. ΘΌΧΕΝΙΣ Ρ. 57. ὅτ; 
(98.. ΟΘὈΊΣΙΕ ἔθ᾽ τὰ. 4. δὲ ξᾳᾷ. 
(οή. (Ἐ1Ηη.. Ρ. 183. ἃ (ε44. ἱπ ποῖ- 
οοῦ ΟΘΌΡΧ ΧΧ ρὲ Ὑ079. ᾿ τὶ 
Οὐά. ΟΕ ΧΧΊΙ. 
(οὐ. ΟῚ Χ ΧΧΗΪ. ρ. 
(οα, ΟΌΕΧΧΧΝΥΙ. ρ. 

Ρ. 
Σ. 

ΡΣ: δὴν ν 

89. δὲ 18. 
70. ΘΟΣ "Εν ὙΠΡυ 

(οά. ΟΌΙ ΧΧ ΧΙΧ, 3: 0. 98. ΒΡ 105. 
Ῥ. 103. ἢ, 2. Ρ. το. ἢ Ρ. ατὰι, Ὦ, Ζ. ἢ. 

1χς. Ρ. 139. ὅς ρᾳίΠππι 8110] υἱᾳφὰς δα ρ. 
τ88, Ρ. ζ4:.. 
ἴον: ἘΠ ΟΣ ρὲ 242. ᾽᾿δὲ 243. 
τσ ΕἸ ΧΕΙ. Ῥ.: το3- πὸ ΣΖ; 
(οὰ. ΟΌΧΟΨΝΙΠ ρ. 246. 
Οοά. 111]. ρΡ. γ3. ἢν τ. Ρ. 264. ἴῃ ποῖ- 
οὐ. ΠΝ. ρυ 247 
Θοά. ὈΧΊΤΙ. Ρ, 86. Ρ. 1τγ8. 
αοὰ. ὈΧΧΊΙΨΝ. Ρ- 103. 5, 2. Ρ 243, 

(Οοά. ὈΘΨΊΙ. Ὀ: 24Σ. 

σὰ. ΘΧ ΧΙ. ρ. τις. δὲ (244. ᾿ 
Ἑοά ΠΟΧΧΨΙ. υἴφας «ἡ (σά. ΟΠ. 

ἃ Ρ. 247. υἱφυς δὰ ρ. 249. 
οὐ. ΘΕ] Π. ποπ ἱπάϊςατα5. ἴῃ Οαταΐος 

ξο εὐϊτο ρ΄. 67. ὅἅ 98. ἃς ίε44. ὅς ῥΡ, 249. 
ἴω Μαιςΐαπα Βιθ! τῆτες ιν ιςοἱϊταδιὶ Πἰγα πὰ 

Ἐοάϊς ἀερετάιϊτυπι ἐὲ δεπαέη βαῤεηάο Βεῖ- 
πᾶΙάυ5 Ἀυςε]]αὶ» ὅς ἱδεηεῖῖβ τος τα- 
ςε ἴσειρῖοα σάφνενψης Θεηπεῖ 617) Ευαηρεϊὶὶ εα- 
κι πηι γε; 7, Ἐταποϊίςυ9ς Ταυϊτίδπβ νὶάς- 
Τυητ δὲ ἰδυιάανετιπιὶ ρ. 263. ἅ ζ264. ἴῃ ποῖ, 
᾿Αὰ (αιαϊορυϊη Ποάτουαν Οτδοοτα Β.:δ᾽ῖο 
τεὸς 5. Μαιοὶ Αὐρεμα!ὶχ ἃ Ρ. ζ47. υἱᾳὰς 
δὰ ρΡ. 249, [ἀετ (ἰδεαίοξυν ποιάζυβ ὅς εἰ- 
ἐπ θὴρ. το Ρὺ 4. ΡΡὺ 73: Π᾽ τὸ Ρ..,8ὺ: Ρ- ὅ9. 
ΑΝ. 2. Ρ11.7.1..ὄ 8.2.. δέον δὲ 2 Ὲ}.. 242 «εὑ ς 
δὰ Ρὶ 2:5. ὃὯς Βιθ!οιῆτοα Μιαγοίαμα εἐξιο- 
ξιυπι Ορυϊςι!ατ εοηΐςτρίϊς «1. Αὐδας [4- 
κοῦδυβ. Μοιεῖ! ἀο ξεν Π πλὰ 5. {ΠΠπ|ς Οα!ο 8. Ρ. 
263. ὅς 64, ἰοίςτίρια. δαῖτ εὐ Δεϊ κα 
φηῤῥιιεα εἰθγεννα ἀὲ δαπ δανοο ἐπ Κξηςχία » 
Δ γεντάκίοπε διεοηίτα ἀλ Ὁ. Ἴαςορο 27ογε 11: 
δ αεονάσεε ἤιηπεχίαπογ πὶ Ῥεπεχία.. τε Βι- 
ὉΠοτῆτς ἃ ορτί 5 οάϊοιθυ5 αὐθηάδης εἷ- 
πλΐβ ρΔΙμΠῚ ποῖ εἰξ ρΡ. 265. 

Βι1Ρ] οι ες Μαιτῖτε πη 5 στὰ Εἰς τ] ε πῇ ποῆ 
εοπίυπἀεπάα 7. Οδοτίειι [)εςεϊεῃη τοῦς 5 ἄς 
διαλέξεις Ὠαέτέηβ ἱπεαΐταβ σοητίποῖ Ρ. 17. 
δὲ Ὁ. 18, ὅς ρ. 26. τς τ. Μίυϊτα δ δπηὶῖ 4- 
πεσάοία παῦε Ὁ. τί. π, 1. Μαχιπὶὰ ρ818 
ΔΠΠ|ὼ5 (οάϊσυπι Οτασονλωτῃ ἰηάςείεα (οη- 
Ἄδητιὴ 1 ,εἰςατῖβ πη ςΧαΙαία «ἢ ρ, 17. 
5. 1. ΠΝ (διδίορεης Ἰδυἀτὰ5 Ρ. 17. 18, 
Ῥ- 21. ἢ. 1, Ρ. 48, π, 3. ρὲ. 66. ὅς ραῇἤ]ηι 
411, Νοιάτυβ ρ. 6. 85 δὲ π. Σ. 

.-- Μεάιϊιεχε, τῷ 4ιἃ (οήςχ Ῥίοςὶι ἴῃ Ρο. 
ππτιὰπὶ Ῥ]δι θη ΠΙΌΓΟΙπ) ααὐτωφΓ) εὖὶ δα- 

ΒΕΒῸ Μ. 

--- Μοπδζπούμαι ΟΥζοούι . 40] 

«-.--.ἕ Κούληχ Βιυ!οιῆεος. ΝΥ. 

τεχτᾷ ἴπτ συν ἀλη ΘΒ ΟἿ) 8 ἱπεάϊτ Ρ, 1880 
. 20.412 Ὦ 

Βιομοίπεςα Νίε ἀϊοϊ απδηῆς, Ν΄ ᾿π Αι δτοίδπα, 
--- Νδηϊαπε Βιδ!οῆεςα (Ἰοάϊσυι Οταςο- 

τὰ πὶ ( ἀτο]οξαπν ρᾶάγας τ]. Βεγάϊηαπάας Μιη- 
ΦΑΤΕ] ρ. ἡ «{, 6. ΕἸα την Βι δ᾽] τῆς Οοα- 
Εἰιπλ Γι ατἰποταμη (ταὶ ΠῚ 14ηὶ ἀεάϊι (]. 
Αὐδθ4ς Ῥξεοῦιμς Μίοσε! 1) Βιδι.οιῆεεε Μαι- 
εἴδους (υἱος Ρ, :66. Ἡΐϊέοε ᾿ «ἰαϊοξὺ ε- 
τυ ἀπ Πάτα, ἀξ δοσαται [Πγα πὰ3πὰ ςοηΐε - 
ἔξ... Ἰη στεριὰ εἰς, Ουάϊεος δῆἼῆαπα(οΥῖρεῖ 
ἐαεΐπὶ Βιδηηριδεςς Ναηίαπα αὶ αςορο Μο- 
γε] 10 γείαρὶ. ρηζεμα ἐπεάίτα αρτεάμη ΕΜ 
ΤΣ }ἀθτὰ ἀεργοιρέα.. Γρηδεὶὶς χ777. 

--.-. Ῥ:εαρολῖαπα. Ψ', πη 5. ἰοῆδηπὶθ 4 8τ- 
θοδπᾷτγα. 

---« Ραϊαιϊ πα ἴῃ Ν αἴϊσαηάον ἀξίαις 9) Πσοάὶ- 
ουπὶ (τα σογαν 471, (δια Ιορὰ5 ἃ Ἐτγιάετγὶςο 
γί δυτρίο σοηίοςξυς, ἢ 400 Πἰρτὸ εἀϊτα58 τ 
Ρ- τεῦς ηοτ. })8. ἐξά: πὶ Βι δ] οτπεςα 4 ἃ τὰ 
τη Π εατίςοὶ ΑἸτί πρὶν Εἰ Πζοῦῖα Ῥ δίδαγμα 014. 
θ᾽ Ζ 2 Στ τ 

--- Ραγιςο!9 Ἀεείς (οάεςχ 2957.) εχ 4υο 
ἄυν ας τε πὸ8 ἰηφαϊτα (οτος Οτατιοηςβ 
1ἴὼ πᾶς Τιαιγῖθα εὐϊτα ἰμπς Ρ. τῷ Ζι, 27. 
52. 72. 173. Πι ὅν. 117. ἢ. 176. ἢ. ἢ. Ὁ, 268. 

Ἷπ πος. ὃ 
«ας Ῥαυ φῆ 9. δ4πὸν ἰξξουῖπα ἐργεξὶϊθ ) πες 
Φυάπα ΠΟΙ] τὶ αουπάας ΘΡβεϊηοτυπῚ Αα- 
ἐζοταῦλ [δε ποτυηι (σαι ςῖθα5. [ἢ ἃς ΓΟ Α]- 
Ρατγηῖ ΡΙΓσ τ 5. ςοητι πο ρεαπὶ νοτοταηι Ροεῖα- 
ἤυπ νἱὰ τ Δυϊ υ5. Μίογυ!α ρ. 263. ἢ, 

Ρῖορε 
Αιἤδηᾶ9 ἰὼ ΜΜοηδίϊεγτίο Ῥεητεϊοὶ πιοπτῖβ 
( οάϊε Ῥεπάε!}} ᾿αδίταηι) Βι δ] οτῆες . πα 
φυὰ ΑἸ ἀἰς. Αιτδεητεπῆς ῬὨΠοίορῃι ρτὸ 
ΟὨγ ] πὶ5. Αροϊοξίᾳ ἀερετγάϊια Ἰάτετα ογε- 
ἀϊτᾳ ἕωΐτ ρ. 264. ἢ. 

-... ΡῬταρεπί]5 (ἐετῆςξ γα 118 Ἐςοϊοῇα) ἵπ 4υ8 
ἄμο ροϊϊετίοτες. «υδτογηϊοπὲφ θυ) ας Βα 
ΧΕ ΡΙΑγῖ5 Ἐνβηρολ 5. Μίανσι » ου)5 4υῖπ- 
4υὺξς ρτίοτεβς ἀεςεγριὶ ς Οὐάϊες Βνδηρεῖίο- 
τὰ) Βροϊείϊς Εοτο) δὴ 8.,) ἴῃ δ. Μαδιοῖ 
ΟἸΠΣ Πἀγοῖο Ν ἐπρεῖ 5 {φυνδηταγ , 80 Οἷϊτα 
ΡΙῸ δυτοργᾶρῇο Ἰαρεδδητυγ. ΗΠ ος Ριδρεπία 
ἔτ πηφοτατι 6 ἀττ Ο],} οἱ ερ5 Γοδτον γί ΚῪ 
Ρ᾽ 2709. ἃ. 1, 

ἴῃ Βδβδιδε- 
γἰπὶ , Οὔ δι , Οο᾽υππα), Ῥαϊατῖμπα,., δ ἃ- 
εἰζαπᾶ. 

--- ϑαεϊδδοτογα ΝοδίΠ τ Ν᾽ εγτοπεπήῆμσην Βι- 
ΒΙϊοιῃεοα ορτιπιὶς Οοάιοϊδα9. ΒΕ εθγαῖς 8 9 
Οτὰς!5,), [μαι πὶ8 ὅκς, γεΐςτια )γ) συΐὰ8 Οδι4- 
Ἰορὰβ ρτράϊι ψειομπᾶ ρᾶβ. 250. ὃς 251, ἴῃ 
ῃοῖ. 

-..--- δαϊντατοτ πη) ΝΟΌΙ]ΠΠ ἢ ΕἸ ΟΙδητα γ), ἴα 
4υά [) Π|ςπττάῖττὸ τος. 7 ἡῆς ἀερεγάϊτἃ, ἴπ 
Ἰοσυπλ ]δτου Χ, ἐς Ἀερυῦ] τα, δὲ ὅς 
Ετε Αἰπητηΐο ) οχ 408 ἴπ φάτ πορπὰ]- 
Ϊὰ ργοζυὶς ΑἸεχβηάει όγβ ρΡ. 264. ἢ. 

---- λπδιδης ΒιρΙ!οτῆεςαγ τῷ ίαρηᾷ Βιί- 
τἀηηῖα τερὶ5 ΒιΙὈ]οτΠες πὶ ἐγαηβΙ δια 7) (8- 
ταϊορὰς «ἃ τὺς Ν Θηειῖ 5 1755. Γι ΠΊ ΠΊᾺ]Γ18 
ΡΓκίατιρπθυ95 Β ἀιτοπμ πη ΡΥἰπιδγι τ Ρ. 266 

Βι- 
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ΒιΙδΙΠοίπεςα 5 αρεγδητὶ! ( Εὶ δἰ αγυπάϊ δοόγάηζο ) 
Πωτίβοοηία ὰ δἵσατι 7) 4υ πῃ Ρειγαγοῆα ςο- 
Ρίο  ΠΠ πᾶτὰ νοςσᾶς 7). ὅς, ὁ 4 δεςερ!ε (ἐ 
Δδγπιας ἄμος 11105 (Ἰςεγοηῖβ ἀξ ρἰοτὶα 1ἰ- 
το5 ἀερετάϊτοβ Ρ. 262. ἢ. χα. 

“ὦ Ταυτιπεη[5 Ρ.. σ. πιὸ 4. δῖ ἱπεάϊτυπι 
Ῥιοσορὶὶ Οὗζαὶϊ ορὰβ ἱπήϊσατογ, .. ἃς. ἀο 5 
ΠῚ ΠῚ 5. Βυλαίςς. Βιδ]οτῆεοςα (ἰαταίοσαβ 
Ἰδυάάταγ, υὐ ἅ ρ. 9. 

---- να] υπιδιοίδηὶ Ετγυτὶς Μοπαίξεγ! Ρ. 
138. ἢ, ς΄. 

“τ΄ Ναιίσαπα Ρ. 12. υδἱ Ἰάτετς ἱπήάϊσατον 1]- 
Ρ4η1, [ςς!απλᾶιῖο ἱπεδῖτα ρ. το3. δ.τν Ρ. 1 53- 
ἃ π. χν δ᾽ ᾿ηἀϊσάτζυγ ἱπεάϊτα Μάχιη ἢ }8- 
πιάϊς Αὐἰτπιπεῖῖςα.) 4υἱ ΡΥ. 8. 1 εᾷ Ζί- 
{τὶς ΑὙαρὶςο 5) 4085 γοσδηῖ,) υαἱὰ5 [αἰτε: ἀ1- 
Οἰτυῦ ρ. τ8δ, Ῥογρῆγτι ποῖᾶ ἰπ δὰ ἀεὴι 
ε- (οὐ, Ν αιΐςεπο Α (]. Αὔνϑδις Μενηδζζᾷ 
ἀείςτίρια. , ἃς, ἂῦῷ Ἐχες]]ερε πὶ δέ τετο- 
Ὡγο Ζιυ ιαπὶ, Νιεμεζοσγυ πη 84 ΘΠ ΠῚ ὉΠ. 
Ῥοπιείῆςει, ," φατογ Ὁ. }ἢΣ αἱ Ἶὰ. πο χά ες συ τῶ 
Ἡοτηοτίεις ϑοῃο 9 Μαιςίδηϊς εὐεπάς ρ: 
266. ὃς 267. ποῖ. 

---- Ννέεπιια, ΚΝ. τη 55. ᾿ομαπηὶς ἅς Ῥδ0}}} 
ὅς ἴῃ. Μφγοΐδηαᾶ. 

-“-- νετοπεη 5. Οὐἀριτι]! δπείφα  ΠΠανο 5. (ο- 
ἀἰϊσες [νατιρθὸ5. τεσεηίαϊς (]. Μ .ῆπξ)ις ἴῃ ἢ- 
ἃς. (Ὧ)ὰ δ ογ., Τ᾽ εοίον. 4611 Θγαχία Ρ. 251. 
ῃ. ΑἸϊᾶὰπ εῖομα δι] οι πεσϑια. Κ. ἱπ 
δαϊδαης.ς 

-----« διη- Ν᾽ Ἰόζοτῖθα. ἣὖ, ἴῃ Ῥαγιεπῆς ." 
-.ππ ν)ηδοδοηεηιβ. ρ.. ς. ἴῃ 4υὰ αμοάάδειῃ 

᾿πεάττωηι ἱπάϊσατοῦ ΜΔ αΥ οβὰβ Ρ. τοῖς 
Ρ. τοζ Ρ.ε. 188. ρ. Σὲς. 
ΒΙΡΙ οι ἤες4 Οτάξα ὅς [τὰ ἘαΌτίοΙ δυέϊαᾳ 

ἃς ἐπηεη δι. Ν΄ ἴῃ νοςος Ἑαρτίείως . 
ΒιθΠοτμεςα ῬΠοτίὶ ἐπιοπάφοῖϊᾶ.. Ν'. τα. γοςα 

Ῥῃοιίυς. 
Βιιηφτάϊθηᾶ [οἰστίρεῖο. 7, φυς. Βεστροφ δὲν. 

οχᾶτατα.. εαϊτ8 εἰς 4 (1]. Β᾽πτᾶγὰ 4ε 14 δ.4- 
βίο ἴθ ᾿υῆἥετι, 1. ςοἱ.3ς. ΤΟΙ. Νονι ΤΙ εῖ, 
Μωται, ἴα] ἃς, ἢ δεῖτ 4 εἴ ρ. τόρ. ἃ. 

Ἀϊοτγη 451 ( Ἰαςοῦ! ἤοπα ) δυ ἀετιπ4π|», [οἵη- 
ξυάτὰπὶ Οτίεηταϊ τ ἴῃ Ασδάφανϊα Ὡσ 
ἀξηῖ Ῥγοίς Ποτὶς.). σίγὶ τὰ ἀἶτι5 ἔτ᾽ πετὶ 8 5 
ἃς οὔμπίρεηα ἠοέϊη! πᾶ 5, ὅς Πρ] 81] ΟΌΥΒῚ8 ΠῚ 
1Ἰπ ΔΓῺ ΠῚ 7) ὅς ΡῃΙοοςία ρεγίτα σουίμὶ- 
Ουϊ 7} ΠΊΕΠΊΟΙ ἃ... λυ ἦες ἄς ἢ601}15. οὐιτυβ 
Ῥ. 1ττό. π. τ. 

ΟἹ, ΒΙοπηδενεὶ ( Ὁ το]! Ῥειτὶ ) δυεεῖςεϊ. δὰ 
Τυτϊοὰς ΤΠ ερατί 4 [ἀςτὶβγ ἐἱοφυεπε ΠΙπια Ε- 
Ρ᾽ἴο]4 δά ΟἹ, ΟἸοτνεῖ πα. ἀς (]. Βίοτης- 
ἘΔΏΠῚ ποις Ρ. τςό, ἢ, 1. 

Βιοπάως ΕἸανίως ἴῃ [τ]14 ἢΠΔυΐγαῖα Ρ. 177. 
ποτ: 
ΒοΙ] δι άἰῆκ. ποῖδιὶ ρ, 8. π. τ. ρ..30. ὅς 31. 

ἴῃ ῃοῖ, 
ἃ Βοηδ(ΟΙ. Ἰομηπεθ.) Μεάϊεις Νετοπεηῆς, 
πῆς Τταδόίαῖυς ἀε ϑεοιρυῖτο, Ν᾽ ϊοπα ἴα 
4. 1γότ. (ὐυἱ [δ] 6]. Αὐτομὶὶ Βοη- 
Εἰονπηΐ δἀ δυπηάεη Μεάϊευπι Ἑρί το] 8) 
ἴθ 40ὰ Ῥτοίοξυβ ὅς Εχοεγρῖα ἱπεάιιὶ Δυ. 
γοαιμφερῦ Διὶ Ῥτοιηοιῖ , εάιεὶ ΑἸεκϑῃς- 
ἀτιθ Ρ.. 179. ἢ, 

ΕΥΡΕΣ ΒΕ Ν. 
Βοιρίονδηηὶ { Απτομΐα9. ) ποΐδίιι8 Ρ' 1798. 

ἢ. τ, ΠΠ᾿|ς Ἐρίἴοϊ]α δά (21. ᾿οΠαπηεπ ἃ 
Βομα,, Μεάϊευιμῃ ΜΝ ετγοπεηίεα) , [υδ]ε ὁ ξά- 
Βυΐα5. τγαόξατυϊ ἠὲ ϑεογθωῦο 7). ὅς 'π 4υ8 
ΖΕτιῖ. Ῥεοπιοιῖ, Μεάϊεϊ ΑἸεχαπάτγιηϊ, Δυς 
νομιεροῦ ἰπ (οά. ζ29ς. Ματγοίαπο ἰαΐεητῖϑ» 
ὅς Εἀάϊτίοπε ἀϊρηὶ πη, Ρτοίοξαπι ὅς Εχ- 
ςετρῖδ σὐπὶ (04 Ν᾽ ἐτίϊοης [,ατῖπα ρτοιαϊίξ. 
Ρ. 179. π. αν 

(1. Βουβετὶ! δὰ 6]. Μιεῆεϊαηι π΄ Α πεϊ φαΐτν 
δεῖ, (δα Ηριήζοῖαγ, αδὲ᾽ ἀς [ἠ(ετῖριῖοσ 
αἰ Βεςρυφηδὲν ἐχανατὶς.,), ἃς ρτγαίοτγεὶ πὶ 
ἀξ εἃ ἀπτίαυ πᾶ, “ὦ δἤξεγισ Ὁ Ατἰ του 
1616 9 ἴευ ροιί5 δὺ ἱβοετο δαυύΐζοτγε ᾿ἰὈτὶ 
“αϑδὸ ϑαυμασίων εἰκεσμάτων Ρ. 129. ἢ, 1. 

Βεςροφηδὸν. Νῖάε ἴῃ Βουδεῖῖα9 ὅς ἴῃ [π- 
{ςτιρτῖοπεϑ8. 

Βτεργϑηίς ΒιΙΡΠ Ἔ οΙΠοςα.. Ὗ. πη Β δΠοίΒεςο. 
Βτοπιίηυ8. εὟ τῷ αἷϑὴ: νοῦ χοὶ διαγοίας. ἘΠα- 

γ08 ἔΓὁβογεητζαην ἐδογίσαπι ἀρ ἃ 1 Δ] 1 ς ἢ αι ηλ- 
ΑΥΈΘΘΝ Ρ 

Βυοπαιτοτὶ ( ΡΠΙΠΙΡΡΙ, δέπαιουβ ΕἸον ητῖο ; - 
εχ εδάξῃι βξόπῖε,) εκ 44 ρἵοάιεγδης ἰῃ- 
ςΟπλραΓ ἃ 1}15. 11ς ΜΙΊοΠ 4:1  Αὐφεῖα5 “805 
πΆΓΓΟΙΙ δεηΐοῦ., ἀϊνίη8 δουΐρτοῦ,, Ὁ ἕξοΥ, - 
Αιτεδβιτεέζας ἅ Ροεῖα 7 σ͵5 Εττυΐσα σᾶς 
αὐΐπᾷ πἰτιάς ΕἸοΙο πε α΄ 1γ26. Ἔἐχουΐία [μηΐ 5 
ὅς ἱρίως [γάτιῖ95 Γιεοπαγάϊ ἤΐὰς.,), Μι|ὶςἢδεὶ 
Αὐροῖας9 δυοηαίτοι! Παπίοῦ 7) σα}ὰ8 ἐρτοριᾷ 
(ουο δια Βιγυίςα [4 ξεγα ὅς. ἴα Τ ποῖ. 
εαον ἀοδίηο Απιοπῖὶ Ματίς ϑδοιυληὶ 
(ὐσπιπιεητατίο ρτοάϊεγυπι ΕἸοτεπιῖα τῇ 26. 
ἴῃ ἴο]. ) ΟΠενυκπίοπλ οργα αἰεαπὲὶ γτάνα- 
τηξητὶ ἀϊ υα|δ απεϊερὶ ἀλ ὑεῖτο ,), ονπαιὶ «1 
ἤρανε γ ἷπ δίγεηχε γιό. ΟΡ. 12. 118. τ47. 
ἼΩΝ 

(Ι]. Βάτηγϑαπὶ (Ρεττῖ ) πονὰ. Εέϊτιο Ερ᾿ἴο]8- 
Γ ἢ) δάγγανε [ράυη. Βαῖανοτῦ; τ711. Ρ. 1316" 

ς 

ΔΌ δπιίάυϊς. Ἀ σπηιϑηῖς υὐαγράράιγ ΡγΟ 
6. (εἰἰϊεοῖ δῆτε Ἰηνδηῖδιη ἃ ὅὃρ. (ἃζα, 

νὶΠο ἤϑης Ἰϊτεγιη (ὐ.., ἴεχῖο Βεῖραθ}ι- 
εὖ (ἐσωἴο 7). πειῆρε {τἰρίπια Οἰτοί τεῦ 84πη}8 
ροῇ, ετεύζασι Γλ.ΠΠ1Ὸ (ο᾽απιπαην Κὶ οὔτα- 
ται: ΗἨΐης ἀ:ςεθάταν ΚΕΟΊΙΟΝ Ες ἃ ΜΑ" 
ΟἸΘΤΆΑΤΟΞΒ, ρῖο δεσίοπει ὅὲ 71 4ρίβν. ὦ. 
ἐμες αυοὰ ἀ ἰπ (ἐς }15 πλυ]το ροϊζεγιουΐδι 8. 
τετευτυτι εἶ ρΡ. τόγ, ἅς. κ68,; 

(δήϊηες Ἰἰτετὰ 7). ὅς ἱπίογι ρειοῆε8 -1ἴ9 Ἔχ ᾶΓὰα τ 
τ... 46 ἰἱίφας (1. Βουβεγῆ δά:ΟἹ]. Μεβε» 
ἴα “Ερίο]α ρΡ. 11:9. ἢ. αν 

Οαίανοα ροτῖμ5 τείεξξις ἃ Απαδῆϑῆο Ρ, 41- 
Οαίςατίς {11} Αὐτϊσβτοηςβ ἴῃ 8ητ]. 4 4ι18- 

ἄττα Βιθ] οτῆεςα [εοά τὶ νι ἀπ΄ (ς Οὐδγᾶι- 
ΠΆ}15 πο π 9. πατίανίς [ο΄ δηπὶ. [(ὰ ἀονὶ- 
ἐο Ν᾽ ̓́νεβ Ρ. 263. τὰ ποῖ. Οχίατῖ9 Αὐξυξὶ. 
Ερὶεταηντθατα πὰ [106 Ὁ... ὅς Βρ!Ποϊάταπη δά" 
διηϊςο8.γ σοπδίτως ἴδορει ΠΠπλὰ βγανίταῖς , ὃς 
Ἰαςυ] πε Πα 4 δτενίταῖς, Ῥειγαισῆ ιν δάοϊε- 
(πεπτὶ ἴῃ Πηᾶη5 νΕηΙΓ 7. 10 {πῸ ἔἰ υἱγῶαα 8 
Ροϊιιοάυτα αὐχίταρ Ρ. 262. Ποῖ, 

σ4- 



ΝΌΟΣ ΕῪ νι: 
(αΐδρὲσ ( (λυϊπιυβ ) ἐν τοῖς μεϑ᾽ “Ομεηρον 

Ἰαυάαταβ ἰη Ποπετγιςὶβ δοῃο ἶ5 Μαιειδηῖβ 
Ρ. τὸς, δοῖ. 

( δἰδυγια ἰτὸγ Τυίςεοῖς Ο]. ΒΔΗ͂Ι, Ἰαϊεητοβ ἴῃ 
68 (οὐϊςες (ὐτάςος Φοδβαυμτωτβ. Ρ. Ζ251- 
ποι. 

Οἱ ΠΟ 15. ἐν αἰτίοις ἰδυάδτας ἴθ ΗἩ μεσ 
ΣἸΟῖς δοῆο]ν Μαιςσιᾶῃι5. ρ. 184. ὅς 187. 
1014. ποῖ. (4 }} πῆ 8. ἢ απ. δοςυτάτς {{Ππ|ὰ τ ἄς 
εὐ ἀ εἰ παν ( τιτιοὰ πῇ ἃς Ροεῖϑῃ) νεγὰ σὰ- 
λατά πὶ Ἡοιπετὶςῖ Ἰοςΐ ἰπτετριετατίο. ἕως 
αἀἰειταγ 4 Ῥογρῆγειο ρῥ 1ὅ4. ποῖ, [ἀεαὶ Δ ὰ- 
ἀδιὺς 1ῃ 5 .ΠΌ] 115 τε αἴτι5 1η Ὠ)οηγί. Τῆνδ- 
“ζἕ ἢ, Σ7Σ. ἢ. 4. 

(411{{πατὶ Ἑ ἀϊτιοπις Ησοιηογὶ Ν διϊδηῖεβ ἱπ 
Ηοσιεῦὶ δεβοΙὶς Μαιοίαπιβ ρΡ. 183. ποῖ» 
( «Π)ἴγάσας ἐν τῷ πρὸς τοὶς ᾿ἀϑετῆσειςγ ὃς 
“πὶ Ἰκιάδος τὰ υΠἀςπὶ Ἰαυμάάτὰβ ρ.. 184. 
ῃος,. 

“(4]}Πγάτβ Θδπλϊ5. δυο ΑἸρΡΒαδεῖ Οτα- 
ει 34. Πτθγάρηπὶ αἰοίτυτ η Ηοιηετίςῖβ ὅοῃο- 
[5 Γειἀεηπῦυβ Ρ. τι. ἄς 122. 1Ἃἢπ ποῖ. 

(αἰνὶϊ ( Ἰομάπηϊς ) (ἰγεπποπεη 8.) Νίςἀϊςῖης 
Ῥτεοίς ἤοτὶ9 Μιεάιο]αηεπί]5, Ἐριοϊα «ὦ Ρε- 
τὰ ΒοΙςτὶ Τν ΙΧ. Διουας Βακεοίέα ἀ᾽ 
Ορεα οο!ὴ δεϊκηεϊβεὶ ες ΕἸ οἰδιϊεὶ Ἴη Τεπιχίᾳ 
1762. υδῖῇ᾽ σοητεπάϊι δϑοοσταῖειη ποῦ οἰσωτᾶ 
νεηςπηαι) Οδας Ρ, 128, Π. τὸ 

Οδδξι5 ποτάτβ Ρ. 146. ἢ. τ, 
(ἰἀρίτοη ({ Αττιεπιί ἀογβ } 16 {84 ΗΊρροοτγά- 

1:15 Εἀιτίοπε ᾿πυ]ῖὰ ΡτῸ ΔΓ Ϊ (10 Ππηηπγυταίς 
ἴα. ὅς Ρυπᾶ5 Ἰε τοηες δα υΐτεγαν}ς ἀΐ- 
Οἴταγ 4 (ὐα]εῆο ρ. 126. ὅς 127. π. 1. 

(ἰἀγοὶὰ5 ιβῦὺβ) ριοσυτᾶπῖε ΑἸσΙΏ0.γ ρυ πη 
ἔϊογατη αἰτιπόϊιοπεβ ὅς {υδα 1{{ππέϊοπεϑ τα 
1015 τεήξιταῖς Ρ.. 134. Π. 1. 

(ἀγρδιβίας ( ᾿σθδπηεβ ) 1ΠΠ|ι8 ορεγα Ὁ. 72. 
ποῖ, τ. 

( υνε!] 5 ( δρΡυγ 1.5 }} ΠΠ1Ὶ0ὼ8 ΠΙΡεττυβ.)γ) ἃ 400 
Ρτ τη εἰν οτει πὶ ἢ σπηᾶτη Ἰαττοά ἐΐ ἢ} ἔα : 
Ριμ 5. ἰλοιηᾷ δεμοϊάιη ἀρεγωΐς (ε στο ἢ εἰς 
Ρυδ]ϊέα, Ἰεςυο, ὅς ρτῖταις. ἸἸτεγδθη “( την ἐ- 
Χίτ, ΡιῸ 400 ΡΥια5 (ςγιθεδάτων 7 αἱ ἀρυά 
Οτάςος Οὐρτο ΓΕ ρ. 167. ὅς τ68. 

ΟἹ. (ἰα5]εγ ( ανιά ) (διαῖος. οἵ τῆς Μα- 
πυ!ετῖρί. οἵ τῆς Κπρ5 ΕἸΡτατΥ 7 Τοπάρη 
1.734. εἰ] 4ὺς Εχρεῖρια 2 λῤἸήοιρεφηε "Υῖ- 
αηπί4ηε Ἴ. ΔΝ, Ἰαυάαῖα Ρ. 145. ἢ.1. 1 ἄς: 
ποῖ τ5. Ὀ. 143. 

Ὁ διαϊορὶ ναϊ!ατυτὴ ΒιΙΌ]] οι Πεςσαίυπι.. Ψ'. ἴῃ 
νοςς Βιθ] οί ες. ; 

Ὁκχιαίονο ἀει!ἰε δεῦτε ΡῬανεεοϊατί ΟΥ}} εἀ ΕΞ ε- 
εἰεμαβέορε ἀει1ε εἶτα 7), ε 4ε᾽ ᾿πορ θὲ ἀ᾽114- 
1 4.γ ἰε φμαϊν ' ᾿τουὰηθ πεὶ]α ἀοινεβιςα 11- 
ὑγετία 4ε: 705γ416]11 Οοἰεεῖ 1π Τϊπερία γ, αυ8- 
4ὺς δρυὰ εοἰάειν. νεηα]ε8. ρτοίζδης {πηὺ] 
ἐοπϊαοζαῳ. Ορυ5Ὴ πιοιΐα Πἰτεῖ ἀτῖα υτ}1Π|- 
Τα ἃ |ο. Απίοπιο ( οἱειὶ ςοπίεύτ πὶ Ρ. 
246. ἢ. 

(αι ς ἄγη) 'δ4 σὺπὶ ποῖϊ5 (ο]. Ν' ἐπε ῖ}5.1.73 8. 
ἃ (1. Ἰοῇάππς Ετάδειίοο (οτεδάϊπο 6 Α]- 
1ΐο εἄιτὰ ρΡ. 246. ἢ. 

Ἃἄνευς 1π 10ιΠ|ετταιῖδης ἐς ϑετὶριογῖδυς Εσ- 
οἸε(Ια1{|πὶ5 Ἰηςετίῷ ἀια{18 Ρ. 5. Π, 2. β. 6. 
Ρ. 7. Ρ-: 8: 1]}υ]Ἱ τἀ ε1}8. ρὲ 6. 

(εάτνεμυ5 ἐρίοάταδ Ρ. 30, ἴῃ ποῖ. 

279 
(ΕἸ ΠΕ Ηἰβοῖνε ἀεν σἀκεεατε Φαςγὲς ᾧ᾽᾿ ξε- 

εἰεβαβίφιες Ρ. τ64. ποῖ, 
(εἰς [ἴαπα σοξυοίηεη ἴῃ πλδιπιοῖα ἵγ4- 

πίᾶπο Ρ. τό; ὅς τό3. ἴῃ ΠΟΙ͂. Σ, 
Οεποιαρίϊα ῬΙίαπα ἃ Ὁ]. Νοιηῖο εἀϊτα ὅς 11- 

Ἰυΐϊταιαγ ςεποξαρβία νοςαῦὶ ποῦ ἀεθρεῖς πὶς 5 
τῖτο οδίεγναι Μαβεϊυβ. Ν', ρ.. 132. ἢν τὸ 

ΟΒαϊεουάγες ( Πειπειτίβ. } 1π (μ8 οπηηίυπὶ 
Ρῇΐηνα ξυϊάς Εαϊτίοπε τυ ΡτΟΡτΙΟ πγᾶΓγ- 
ἴα ζογιεχὶτν ὅς. Ρ] υτιηὰ5 νοςε8,) ας ἴῃ δ1- 
ἀὰ ἀεί ἀεταδηϊυῖ) εχ 41115 δι ξζοτγί θυ 5 ςο}- 
Ἰεξῖας δα άϊάϊτ ρΡ. 2όν. 

(Πα! άψὶ νοςαθαητων Μαιεπιαιῖςΐ δ Α Πγτὶ 9, 
ἃ 4υϊθὰ5 τηἶτα δοςερὶ ες Ργεπᾶροτώμη οὔ- 
{(ετναῖ }η πὰς Ρ. Ζτι, 

( Βαπιαίεοπ ἰΙαπάδτυς ἴθ Ἡομγετίςῖϊς δοθοὶῖς 
δατοίδηιβ ρ. 184. ποῖ. 

ΓΟ]. ΟΠάπα!οτ( Ἰσατά 1) ἐστεσία αι ορὺς [ηἰοτῖ- 
Ριίαπ),) 1ηγογέρείοπες ἀπε 4Μ.) ρίεγαφηε ποπ- 
ἀπηὴ εὐἀλ! κα. ἴθ ἍΠ4Ὶ νοϊποτὲ Θ᾽ Θταοὶα, ρ'κ: 
)ενεῖην «ἀρεπὶς εοἰ]οξί.γ ΟΧοπὶΐ 17γ4. ἴατ- 
ἀδευτ ρ. Ὑ 47. Ρ. τ78. 85. 159... τ; Σό γ. 
1:67). τόδ, 

(ματγαύξετες Οορτίοἱ) (υὔςὶ͵, (υτῆνὶ, ΕΠταπς 
εἴς, Ετγαίο!, ΜιΑ)]αίς αἱ), δι παίσα 1, ὅςς, 
Ψψιάς (υἷς Ἰοςῖβ. (μαιᾳέζέτες. Αῃρὶο-δ4- 
Χοπὶςῖ» (ἰδιοὶ πὶ 7) Εγάποορα! οὶ) (ψοῖῃις 
εἴ), Γμαπροβατγάϊς! , Μετονίπείςεϊ,, δυεςος- 
Οσοοιμιςὶ,), Τοϊεῖαηὶ ΚΝ. ἴῃ (υτνυ9.. Μα.- 
τε τ8ΓΠῚ Ρ. 1:9. Ἀθὶ ποτα πὶ Ρ. ἀχον 
ὅς αν. ὅς Ρ. τσι. ϑδερίεαη Τατςοϊςογα παι ςἢ 8» 
ταρϊ τ} βεπεῖᾶ Ρ. 171. π, ΗΠ οπιοι  ΓἀΓι πὶ 
Ῥ. Ττο. ἢ, τὶ , ἅ ἴα ΑἹρἭβδεῖπι. 

(Ἶ4τι85) 408 Βοάϊε υτηατγ ΧΊΝ. (ες ]ο Τ ἃτ- 
ν᾽ 4 συοάδη Ράςς ἀς Εαδίαυηο ἰηγευτα 
Ῥ- τραΣ Ὡς 2». 

Οις Ἑαϊτϊοηΐ Ηοπιλοτὶ Ν᾿ ἀτί δῆτεβ 'η Ματι- 
οἰᾶη 5 ΟΠ Ο]}15 Η ανεγῖεῖβ Ρρ. 183. ποῖν 

ΟΠ κίάπ Βιδ! οτμεςα.. Ν. π᾿ ΒΙΡΙοι ες. 
ματι Ἰαπάντυ5 ἴῃ Ηοπλεγιὶς δοῆο]ιῖς Ματ- 

εἰληΐθ Ρ. 184. ποῖ, 
ΟΠατοόδοίςῃ! ( Οεοῖς ἢ ) τγαρζατυὺς ἱποαάϊεὶ 

περὶ πρροσῳδιῶν Τὶ Πλ ΡΟ. το3. ἢ. 2. ἔγαξ- 
τε πῖδ Ὁ. 107. ΠῚ 0 ἐδεὶ ἢ Αἰ δπρο Τ  Π Οὐς 2. 
ἢ. 3. Ρ. 1110 Ὁ. το. Ε)υΓάςαὶ Γεωργίε διὰ- 
κόνε ἃ, Χαρτοφύλαχος μεγάλε γρκωματια 
κὸ νὰ ἐικο δ κὸ διδασκίλε ἑρμηνεία εἰς 

τε τὰ Ὡρολεγό δ κι, χολ εἰς τὰς ἐισαγω" 
ικες χυνέκας Θεοδοσίε ἵραμνατχὰ τὸ 
᾿Αλεξονδρεως, ἱπεάντα π (οἡ, Μαιείδηο 
43ο.,) δι τη (οὐ. 491, ἱπεάιια Σ χόλία γ 
ἥτοι ἐξίγισις τὴς εἰς πο ῥῆμα τὰ Θε- 
δοσία κανόνων ) «πο φωνῆς Γεωϊγίε τὰ 
Γρω ματι 8) τοῦ τὸ ἐπικλὴν Χοιρ' βοτκῦς 
εἰατάς πη ες ἱπεοάϊτας τΙαῤξατιι8. ἐς 27. ττὸ- 
5 ἃ ΠΡ ΡΟΘΕΙΟ 9. 1π Ἰ Οδν γι ὅς 
ΡιΑΙτμογυ πη αἰιφυοι Ἐπιμερισ μοὶ ἴθ (1οα. 
524. Ρ. το. ἢ. 2, Ε)υ τ Ὅν, κατικὸν γ 
δι φυδιιᾶο ἤογυεγις χὐλά. 

ΟἸτοτῖεῖος τη Οὐδιίοσς ἔν ας γε] Ῥεοςορῖ! Ο4- 
Ζὰὶ 4 Ἐαδθιῖςιο εὐϊτα.) ἐπιεθἄδταβ Ρ. 26. ἢ». 
γ. Ἐ ΟΒοτῖς!! [)εεϊ αηνϑτίοιθ5. ἀςρειά:- 
εἶδ ἐρτερὶῳ (εςητεητιὰ εἐχοεῖρτα 7. 1Π]ΆΤ δγ- 
αὐ ττὰ}} ὅς ἰγαριηεηια ἃ Ρ. τ8, υἱσις δὰ 
Ρ- 6γ. Ε)υ!άεπὶ Οτάῦο ἔωπεῦι18. ἐπὶ δῖα 

2) 
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ὅϊα- μητέσι Μαρκιανξ, Γάζης Ἐπισκόπε) 
χσὶ ᾿Ανατατίᾳ. , ᾿Ελευϑεροπέλεως Ἔπισκό- 
παν) πυὺς ρτίαχυτ δῖα ς ὥράτες Βὶ ἱτο- 
τβεεα Ἀορίῳ 7967. ἃ Ρ. 21. υἱφυς αἀ .Ρ. 
26. ΕἸυίάεπι Γλες! αυγαῖῖο ἐσ εἐοάσπι Οοα!- 
ες Ἄεσιο παπς ργ᾽ πιὰ πὶ εἄάϊτα ἃ Ρ. 52: α΄- 

4υε αὐ ρ. ἅς. (λιτά εαν 1πτὺ5. ἔγεθπλξαζα Σπ 

Απίουῖ Μοιῆν ὅς ἴῃ 8, Μαχηαὶ (οῆε- 
ὀξαπεῖς "ΡΥ ὅφ. π᾿ 4- ἃς ΡᾶΡ. 6. .68. “Ια - 

τὴ {πως ες απ ατίοσςβ8 ἃς Διδλεέξαις ἱπὲ- 

εἴτα ἐπ απὸ Ποάϊες Μουττείτεπί. 7 400 υτὶ- 

παι ἱπ ἰυσεια ριοξεγαπτωῦ Ρ. 17. ὅς τ8. ὅς 

Ρ. 26.6. «. ΟΒοτιο Τλες! αγατίοπυπι νῖτ18 
ἃς νίτίατες., ἃς ἀε {ΠΠ15 } ἀϊσι αν ρ. ε8. π 

τ. ὅς 2. Ρ. 23. ἢν 5. ὅζ 9. ρ. 24. ἢ, 8, Ρ. 26. 

πα. το Ρ. 67. ΖΕ ςὨγ]πὶ ὅς δορίιος!επι ἵπηϊ- 
τάϊτυγ Ρ. 22. Π. 1. ὅς 2. Βυτιριάειη Ρ. .19. 

Ὧν 5. Ρ.. 20. ἢν 3. ρ' 25. ἢν 4: Ρ. 26, ἢ. ὅ. 

Ῥ. 48. Ὁ. τ. Ρ. στ. ἢ. -᾿ἥ ὃς 2. Ρ, 52. π. 1. 

Ρ. 66. ἢ. 3. Βιπάδγωπι Ρ. το. Π, 4, Ρ. 28, ἢ, 

2. ᾿θεπιοιῃεπέπὶ Ρ. 945. ἢ. κ. Ρ. 57. ἢ- 2. 

Ἡϊεγοάοιαπν ρ. 49. π. 1. Ῥ]διοπε Ρ. 19, 

π. τι Ρ. 21, π' 3. ὅς. 4. Χεπορβουτεπη Ρ. 

40. ἃ. 3. Ῥιοςορίυπη (ὐἀΖ πὶ 7} (απ Ῥτᾶν 
ξεριοΙεπὶ γ Ρ. 28... τ. ῥ.,34.: πὸ 2. ΒΒ. ..39. 

Ὡ. 5. Ρ. 43: ἢ, Σ. Ὁ. 45. ἢ. 1. Ρ. 47. 8. 1. 

ἴς ἰρίωατη Ρ. 18, 53. 3. ὅς. γ. Ρ. 23. ἢ, ὅ. Ρ, 

24. ἢ. 5. Ρ86-. “6. π. 4. Ρ' 49. . 7. ἅς, 

ἅς. 

ΟἸιεϊοάοτυς ἐν τοῖς Λυδιακοῖς ἰδηάασιϊῃς ἱπ 
Ἡ οπιειῖεῖς δ οῃο εἷς Ματοίαπι ρΡ. 18. ποῖ. 

ΘὨτΙ ΠῚ ἀππι5 πᾶῖ4}15. 4 Πᾶν ἐς ρτα ἀἰέξυς ρΡ. 
γ[3. Οὐγ ἴπ Οδ᾽χ4 ἀϊειρυ}}5. [ἱ5. ροίξ 
τποτῖεν σοπίριςει νοϊυετῖς ρ,. 74. (Δδυτή ἔεη- 
τἰεπάπι ἐς [Π1ο [οἱερθι Ἰοοο., υὐὲ ἀε 
Ομτῆο; 4 Ρ. 69. υἴφυῃε δὰ ᾿. .γ1 

«ΟΠτοπίεοη Οοιιννισεηίς. . Νι τη Οοάείίάυς. 
(μευ ίογσυτυς (Σρυσαάργυρος ). (λυϊά Πτῆος 

ταὶ δυτὶ γεπὰς 40 Απαϊϊαῆο ἱπηρεγάτοτς (υὉ- 
ΙΔτὺπὶ ρ. 38. ὅς 39. ὅς ἴῃ ποιλδ αυχ Ὠἰίςς 
Ρδείηῖς Τὰ δ᾽ εὐϊα (υητ.- ραν 

Θμτγῆρραβ ᾿ϑμάδτυβ ἴῃ Ηοιπειῖςῖς 5. ΒΟ Ἶ1185 
Ματεϊααῖβ Ρ. 184. ποῖ. 

ΟΠ γος ρμα 5 ( ἸοΔππος ) Ρ. ζ(. ἢ. τ, 
ΔἸῖὰ5 ΟὨτυ ΓΟ ςρἤδΙ5 (  οἤδηπες Π οἱοθοΐα.) 
τι. 

(Ππιγίοες ρῃδι υς ( ΜεἼοαῖίυς ), Ν΄ ἴῃ Μεας- 
τυ 5. 
ΟἩτυ σε ρἤδυ5 ( Μαιτῆχυβ) ρ.5. πι1, ΠΙΙὰ 5 

ΟροΙδᾶ Ρ. 8. Μαῖε 4 ΟἹ. ἰὲ 9 σέεπ ςοπίυ[α5 
εὐπὶ ΝΜίαςατίο (διγνίοςερ ἢ ῖο 16:4, 

(τυ (οςέρμα]ὰς ( Μιηιςμ δεῖ. } Ρ. 5. ἢ. τὉ 
Ὡμτγίοοτας ( Μαπυεῖ.) Ρ. -- Πυς Οτατίο 

ἔωπεῦτῖς ἂν Απάγεα } υἱτᾷπο ςομΐς ἔα Ρ. 266. 
η΄ ποῖ. 

ΟμΒυπιι ( Νίςερμοτγι }) Ερὶποϊαγυαι Βάςο- 
οἰςατααιν ἱπεάιτα' τῇ ἰροεσιθεη Ρ. 72. ἐΠ1Π|ὰ8 
Ἑρ οἱ 5 ὅς 4υϊπαπὶ ἴωογὶς “ῥά. 

Ομ γυ ἀοπεέξί5. ἐὐπη] ερὶργαρὶς 4 Μοπτίαυ- 
ἐουπίο ἢ Ῥαϊδοριαρῃία Οιτᾶςα ρτοίδτᾶ ) 
ενϊάεροιἝΠΠτῆς [4114 ὅς Γρυτγί8 Ρ. 169. ἢ. 1, 

Οἰεετο εὐνεπάστυ5 Ὁ. τγο. ἢ. 1, ΟἸσρτοηΐδ Α- 

σοάἀεηνῖσα ςυΠῚ ποΙΐ5 εἀϊτα ἃ (]. οῆδῃπε 
Ἑταηεοιίορ (οιτδάϊπο 4θ ΑἸ]1Ὸ»γ ἐτα 4111» 

ΟἸκᾳιπος ἰαδυάατυβ ἴῃ Ηοιηετγιςοὶθ 

ἸΝΡΕΚΧΆΕΕΟΥΟΝΜ. 
τηστὰ (οἴει ϑύαπη αναπουΐθ Πιαίεγπ δὶ 
245. ποῖ, Γἰςετοιῖβ. Ἐριποίδγαπι, δή Τ, 
Ῥοπιροηίιαῷ Ατεσυα ρος. ΧΝῚ. ἃ Ε- 
Ρἰ οίαγαι 44 ἀϊνετγίως , ἰἰρτοβ ἈΨΊ. Νν εν. 
ςΕ1}18....Κ Βεοάϊΐι ἀμὰς εἸυ ἄς ᾿οτατίοῶθβ 
τερρετὶς Ῥειγάγοῃὰ ρ.. 262. 5. [ας 4 ε:- 
τατάο (δηάτιαθο. τυης δ᾽ Ἐριίςορο ., πιι- 
τἰθ πη εχ πιιίψας 1 τι ἀφγ 855) ἱηνεπταὰς ἔτ 
Οοάςχ Οἰοδιθηῖς (Ρεενειαίξιβ7γ ἰἢ 40 Ρ ὅ- 
τε Βδεξοτίρογαν ἤθυϑδε Ὅ υεῤετὸς γ 4 
140 τὰπὶ ΠΑρεθαατα τ 7. ττ6ς ἀπο άὺ6 4ε 9 κ4- 
ἔοτξ ᾿ῃτορεΥΓ ΤΠ]... δυάς ἀκ Θνταιοτέδιως ε].15 
γὴσ, Θ᾽ ταῖν 44 Βτηι αι ἰπετγαπῖ, τεΐογοπ- 
τε ΒΙίοπάο ΕἸανιΟ Ρ. 346. ἴω 1,414 1116 
βναια Ρ 177. π. τ. ἴγυοβ. "1165 ΟἸςετομὶδ 
ἂς εἰοτίᾳ ᾿ἰδτο ἃ Καινωυπάο δερετγϑηιιο 
ἀοςεριι θειγατοῆα 7) ὅς ροιίςἀις Βειηαγάμ8 
1 υἱτιπὶεπὰς. 7) Κ᾽ αετιςιῶς ν ςπείὼ5. 7 ἰμττοάυς 
ἀνεττ ες Ρεετὰς ΑἸσΥΟΒΙΒ. 7. ὅς ἢδδαμΠίς 

᾿Εταδηειίει8. ΡΠ Π]ςΙρῆα5., πϑυ τάσις εχ 415 1}16 
π ἴωο ρωίευϊο ἀὸ Ξκβιίο, ἢϊς ἰπ 0 
ἀε (οπεέεναρεα τηφηδι δαίρετἢιε, τη Πιβ ]δτὶ 
ἄωης Ρ. ζόζ. ἴθ ποῖ Ηυτιπὶ Ἑάἀϊτῖοὸ 4 δ. 
ΠΡ] άο Ριτοκαίπγετο ἐχίρε ταράττων 2624. Ετα- 
{τὸ (διά παῖς Βείδγιο ἱβίωιπρίϊς ἀυγεο8 
δ ρί 8 11Πὲ.) ἄς Οατάιϊπ]9 Ῥοΐα5. Ζοοο. 5 
αλιτῖςηάο σεῖο Ποπγίπε 1η Ῥο]οπι δίῃ 7). 41 
Τοῦτ αλ ΟΡὰΒ ἐς Ἀερυθ]ςΑ 101 ςοπαυῖ- 
ΤΟΙΣ Ρ, Σ62-: 

Οἴευτα. Απ Βυὰ5. νέπεῦο οὐδιεγίς δοςίαῖες Ρ. 
1.2.8. ὙΠῸ ὩΣ. 

Οἰΐτα νυΐϊρο υἡταρίορ ἀϊλα ., ἤνε τϊπυίσυϊ 
ὨΠΙΦΓΟΙΩΠῚ ΠΟΙΆ 7) ἃ Ῥεῖῇβ ρτ πηι. 7) δε 
80 ἰυάϊς δὰ Αταῦδᾶβ.. 40 ι{π|5. δὰ Α ἴγις δ 
Μάϑδιυτοβ,, δὖ ἢ΄κε ἀεγημὰ δὐ Η!;ἴρᾶποϑ ν) 
ὅς δΐπε ἴῃ υπἱνετίδαν δἰ υτορά εἐγϑηίαι- 
ξταῖϊα “ἃ ρἰευ φας ογεάδαπιυῦ Ρ...152. Δ υᾶπ- 
ἀἄο ἃ ἃ 400 ρτίτησπι 6 ποίϊτι Ευτορϑ!5 
αἴατραῖα Ρ. 152. δὲ. 163..8ς ἰ)4. π. τ. ὅξ 
Ρ- 15:.4..π.. τ, }ὲε δϊίςε ορτηδ δυέζοῦ!β Α.- 
ποῦγτηϊ [Π]εγτατῖο, πὶ 404 αἰτπιδίυγ ες 
ἘἈοιηδηῖς ἱπποια ες, ὅς ἐγ πῇ οτῖρο δ Β]- 
ίςε τερεείτωγ ἃ ἢ, 153. υ4υς δὰ ρ. 157. 

Οἰτιαάϊο! ( ΟΕ] 5}. Τταέέκιο ἀεἰ  θτὶρίπε ἀεἰ- 
ἰώ Ππηρμα οϊνμαγε Ὁ. 1τ26. ' 

Ποῖ εὶς 
Μίανεοιαπιθ Ρ. 1τδ4. ποῖ, 

ΟἸεαιοπυς εν γλώτταις ἰδιάδτις. 'ἱπ Ἡοπιε- 
τἷςῖ5 δόθοϊς Μαγείαηὶβ Ὁ. τδ4. ποῖ, 

ΟἸεπιεπτῖς Αἰεχδηάτγίηϊ ΡῬαάαξορξυβ., ὅ ἄυο 
Πγππηὶ τη (οά, Μετιοίαηο ὅς, οὐλὰ5 πὰ ]}18 
Ἰὼ Οαιάϊορο εἄϊτο πιεπιῖο Ρ, 98. Η πηι 
ἴῃ Ῥχάαδρορυπλ ἐσ Ἑυτὶρίάς τπδηϊίείίο εχ - 

γεΠ{}5. 2614, 
ἂς ΟἸεαιεητῖ. ( ΤΙ ΕΑ.) Μιτὶ Οοπίωϊα- 

εἰς ὅς Ματῖντῖβ ταῦναο,,), [λιΠεγτατῖο εὐ ὰ- 
αἰ Ππηὰ Ῥαιγῖς Εδυδτγαϊ ἐς Ν τυ, ὅτ- 
διαὶ χ7γ27. ἃ Τ. 23. ἀἐΠ|ᾳα Ἀ ἀοεοίτα :ἀὲ Ο- 
ρκίεο! δοιεπεϊβεὶ ἀεἰ Ῥ, (αϊορενὰ Ρ. τὲ. 
ὅς ΠΡῸΣ, Ρ.. 160. 

ΟἸεοςίαγαν δεγίρτογὶ Βαρτίςεϊο ἱξποιῖν» ἔγαρ- 
πιεητιη ἀρυ δ Ἡετοάϊαπυπι Ρ, 93- 

ΟἸΣτορθοα. ἰαὺφᾶτυ5 ἰὼ Βοπιειὶςι5 δ. Βο ῖς 
Μδις! αηἱς Ρ, 184. ποῖ, 

ζο- 



ΙΝΌΕΧ 
Ὁοάϊοες. Νοῖς δὰ φυοτγυτ δπὶ Α γαίςογυτα 
πηὰγρ ἢς τῇ ςοηϊςέϊᾳ Ρ. ττὶ ΦυΟΓ πὶ πὶ Οὐ - 
σοτατη γὐϊά. ὅς Ρ. 77. ἢ.2. ἄζς, “ἃ ρ, 60. 
ι ἴπ νοςς Ραϊσοργδρῆϊα., ᾿]Ωυοεηο ο ἴητετ- 
ἄστη ἀιίξεγπδτογ, τας ϑηεξδη ἔρια τη δηὰ 
ἘΚΑΙΓΑτΙ [υετίης (σά. (ὐταςὶ ρ,᾽ 4. 

ὉΠοἱ ς᾽ Ἰηΐ4πη84 ΒΙδΙΙοῖΒες8. ΚΝ. ἴῃ ΒΙΡΙΙοτ ες. 
ΟὐοἸἰετοτλοτη ἀοξ ΠΠ|π|ὼ κχεπιῖβ » ΝΝΊΓοΙ αὶ Οο- 
στ δογατη ῬΑΙΤΩΣ 9», “ἅς ]οῃδπηϊβ ᾿Εγδης!Έοἱ 
Ὁ ΑἸΙτοΟ γ, ἀν υποὺ }ΐ πηδίεγηῖ 7) ἰομδπηις )ο- 
τηϊηϊςι (ἰοἱετὶ ὅς ]δεοδὶ Τοϊειὶ.» πες πϑη 
ὅς Απγοηῖ! Οοἰειῖὶ Ορεῖὰ εὐϊτὰ ὅς ῥγοη 4 
Ρ. 247. ὃ ἰῃ ποῖ. ὅς Ρ., 246. 1014. ἄς, Ῥ. 40. 
ποῖ, τ. , 

Φοϊοτγηδί δα ῥ. χζόψ. ποῖ. υδἱ Φἰϊᾳυϊά ποῖδπ- 
ἄυτα ἀς Γἶἰνιὶ ᾿εσδάϊδυς ρετγάϊξεῖδ.. 

(οϊαπα Οδτγάϊμα!ῖὶς ΒΙΌ]Ιοτμεςα. Ν', τπ ΒΙ- 
δΙ στῆετα 9 : 

Οοΐωπιηηα ἸΝηΐλπα.  )͵ἀς ἵπ Ναπίδπα. Ἐϑγπε- 
{πη Ἡετοάϊθ Ατιῖςὶ ρ. 123. ἃ 58]|π|8{|0. 
δροπῖίο ὅς Μοπείδυςοπίο 4ΠΠυφέγαια Ρ. τό. 
α, τ᾿ 

Οοἰυηπ Βοίϊταια Τὺ} }} 11} γαῖα 4 (]. 
(θαυρεβ ἐεὲ Θοκῖε; ἀϊίεονο γοργὰ ἐ Π}|εΥϊχῖο- 
5ὲ ἀεἶϊα δά{ε 4εἰ14 (οϊοπης Εοβναία 7) μος 
ΠΣ 1637. Ρ. 125. δὲ 1014. ἴπ ποῖ. Ρ. τό7. 
Ῥ. τό9. 

ΟοΙυτἢ: ρΡοοῦα ἀὸ τὰρία Ἠξεϊεῦδ ἴα 1141}1- 
ξᾶτη ᾿ἸπΠΡΔΠῚ σοηνγογίωπι ὅς συ δαιῖνεῖς 
Ἡεττυίοῖ5 εἀϊταπι 4 ᾿ο᾽ᾶπης Ετγαπειίςο 80 
ΑΙἸΙΟ, ΟἸ Αγ ΠΠιποταπλ Οὐ] τ ΟΥ̓ ἀν θησα]ο 
ΠΕ ΓΠΟ Ρ. 241. ΠΟΙ. 

(οπιδηὺς ᾿ἰδυάδιυ5 ἵπΠ Η πιειῖοῖϊς δ. ΠΟ 1119 
Ματοίαπὶς Ῥ. γ84. ποῖ, Αὐὐδατοπας. ὧν τοὺς 
πρὸς Κωμανὸν, ὅς λέξεις ὧκ τὴν πρὲὺς Κὼ- 
᾿μαυὸν 1014, Ἰαυπάαηταγ, 

Οομθεῆιηϊις ποιϊδτὺς Ρ- 146. . τ΄ 
(ὐοιπειας, Ἠουϊετὶ Ροεδιαῖα σοιτυρία τεεθη- 

ἴξης., 64 ρΡυπέϊις5 αἰ ἰπχιης ἀϊσιτν Ρ, 127. 
( οπειτοτυτη οταπιιτῃ Ε ἀττἴο ΟἹΝ ἸςΟ] ἱ Οο- 

Ἰετῖ 'Ρ. 4ο: ἢ. τ΄ ὅς Ρ. 241. ποῖ. 
(οπῇαπείπορο Ἐ ἂὸ Επάοεϊα 4] ΠΠ|4 6 πης αὶ 

φνὶ ϑειίριοσιθυς ὍταςιΒ νόςδιι {ο]εῖ καὶ 
βασιλὶς δ πόλεων Ρ. 30. ἢ. τ. Αποηγιηὶ 
Ροεπια Οταζοοσνυϊ ράϊς ἱπεαίτμηη ἂς σἀρῖᾶ 
Οοπίϊαπειπορο  Ρ. 30, ὅς Ρ. 249. ἄ 2:0. 

(οηἰϊαπειπορο απ ΒΙ ]οῖῆεςα., Ν. ἴῃ Βί- 
ὈΠοῖῃεςσδ. 

Οοπαπτίπυς Μαπεαῖϊεε, Ψ,, ἴη Μαπαῖες. 
Οορτίςᾳ Πτετα Οτζοουυπλ ομαΙδέξζεγωτι ἴογς 

Τηέῖ 7γ. ΕΠ ἀΙὨπιαυς Ῥτοπυποί δι! Οης τῆς 
τεπηροῖΐβ ν᾽ξεηιεα) ἤοάϊεγηχ 4υς. τεςσεητῖος- 
τυπὴ (ὐΥ ΠΟΓΩ ΠῚ ΡΓΟΥΙ 5 {Ππλ}1]επ τερτγαίεα- 
[ΠΕ Ὁ: Ὑ27,. π᾿ Ὑ 

Ὁοτᾶπὶ ράιῖς8 φυζάδτῃ ᾿τετῖς συ ῆς!8. ἀείετὶ- 
ΡΙΣ ἴῃ Ὁοάά. Ἡ εἰηίεμήρυς,) ἃς ἂς 1ΠΠ8 
ΟἹ. Τάοοῦ! Οεοιεὶῖ Ὁ ἀ]εγὶ ΤΙ εγδεῖο Ῥ. 
ΤΟΣ ἢ. 15 

ΟοΥῖητῃὶ ποδὶ διαλέκτων Τοάεχ :π’ ΒΊθ)1ο- 
{πες Μαδιοίαπα ἀειεέϊς5 2) πες ἴη Οϑι4]ο9- 
ξ0 ᾿ἰηάνεαιως Ρ, 242. 

Οοτπηυῖί ορετῖς ἀς Ναίυτα ᾿εοτυαὶ Οοάεχ 
ἢ ΒΙΡΙΠοΙἤες4 Μαιειαβὰ ἀειεξξυφ ; Πυγαυῖ- 
4ὺς δυβοτίς πονᾷ Βάϊτίο ἃ ποῦΐδ ΡγΓοτι Δ 

7.915, 1]. 

ΒΕΒῦ ΜΝ. 
ΡΒ. 243. 

ΕἸ. Οοτί πὶ ἀπε ΠῚ πλλπὶ {ΠῚ 2πὶ ΓΟ πῦπα Ν᾿ 85 
αἰϑηα Γη(οΙριϊοπεῖη ὅς ἸΝ απίᾶπα ἰσαποιΐα 
ἐρίξγαρῃεα ἃ Ὁ], Ἡ, Ἐ, Ζᾳαπειεῦ εἠτιᾶς, 11- 
λυτγανίτ Ρ. το, ρ. τᾷ. ρ. τόδ. ρ. τό. πν 
1, ἴῃ Ναηΐϊαπα Ἰπίςτριϊομϊς ᾿εἐξίοῆς ποῖ 
τάτ8 0. 120, Ἐχρίαιίο,, κείζα ὅς Ἰδδογεᾷ 
εις 8. ἴπ εκχίανϊο τπᾶτῆιοῖς Ἑαγηθίϊαπῷ 
Δ Π. 1751, (01,ρ. τόο, διά ειη4ιε ποζδίιδ. 
ΕἸυίἀἄεὰ ἂς οσγάτοῖς ἀβεπεο ΜΙτμγι δὶς 
Ῥοπει Κέρισ Ἑρηϊοία δὰ ΟἹ. Ἐτγαπεί σα πε 
Ν του δΣ ῬΡ. Ὑ 53. 0. τόσ, ρ. τό4ᾳ. Η]αϊ- 
ἀβτῃ δὰ ΟἹ]. ΟἸϊνοτίτα Ἔριἴο]4. ἀεὶ 45 
ἄϑαν “8ητ4α: ΠΠπηὰ [πίοεϊρείοπε Οτασα δ 
εοἀἐπὶ 6]. ΟἸνετίο Απεοπα τερεῖτ ρὲ 
1όΣ. Ρειόᾳ. Ρ. τόδ, π..3. β. τόρ. “ηΐτ, Ρ. 1γτε 

Ο οί Μεά οι , ρατεῖς ραιτια, Ιαὐσες ὅς Α- 
οὐάἀειηϊα ΕἸ βτοησα Ῥ. Σ26; 

ζοδάου (. Α υἹεἸπαὶ ) ΟὈΤεγναιῖοπες ἴῃ βεῖ- 
γεταξααν ἰσοηέπη Ἰἰροὶ ϑαπόξα (τως 8 Ρ. 
τ δ λυ ΣΡ 67: τὶ 

Ογδῖες Μδιοῖςς λυ δ άτος ἴῃ Ἡ οπιέϊὶςὶς δομο- 
1118. Ματγοϊδηῖθ δ. στϑι: πόεὶ Ρτοϊδπασὺς Α- 
ἰςαἰσαίτα ἐν τῷ περὶ τῆς Κρατητίς εἰ ρέ- 
σεέως γ ὅὲ [ϊοπνῆυς ΤΉγαΣ ὧν τῇ πρὸς 
Κρούτῳτα ἰδια. Ἰαυ δεῖς ' 

Οτετίςξα Ἡ οπιετὶ Ε ἀιτῖθπες Νατίδητες ἴθ Ηο- 
το τῖοῖ5 ΘΟ ΠΟ ἢ Μαγει απὶς Ῥ. ἼΒ5» ΠΟῈ, 

Ογῖςι  ειογες εκ ΑἸεχαπάν πα ϑςῆο ἃ Ρ᾽α- 
ΤΙ ΡΙΟαϊδιαπε, (Δυΐπαπὶ ἐκ ἴΐϊ Λυτικοδ 
νοσαάτὶ Ρ. τ84. ηοῖ, δ'αρε ψέξει τα δυϑΐο- 
ΤᾺΣ (ΕΝ ΤΌ ΠΣ ΠΟΥΓΩρΡΟΓαπτ ΡΙῸ βιδίεγϊο γος 
Πηξεέηῖεθ 80. ἐπιεπαδηῖεβ Ρ. «6. ὅς 1370 
ἢ. το Ρ.1δ3. ἢ. 2. Μιυϊτοτια Οσ]σογα τ 
νέτογ ἢ.) 4αΐ π Ἡοπηοτίεῖς 5ς.Π οὶ ῖς Μᾷγα 
οἰ Δ8 Ιϑυάἀϑητυγ 7. ποιηίπ Ρ. 183, ὅς 184. 
(ἰδεδίοςο Οὐ τἰσογαπὶ Οταςσογα πὶ, 4υςπὶ Ἐδε 
δυο 5. ςομίεςϊς 7) βἀάεπάυς Ρίμπάατας ὁ 
Κορμεματικὸς Ῥ. 187. π, 2. Οτἰτἰσοτγατη, αυΐ 
Πιιοογίϊ ΤΉτγαςὶς Τέχγάυ Τραμματικὴν 
ςΟΙΠλΙ ΠΙΑΓΙ [ἀητ7) ΠΟΙ Π4, ὃς ἘΧΟοεΓρί8 8 Ρὸ 
95. αἱᾷᾳὰς Δ ρΡ. 188, (Υἱτῖςὶ (ὐταμηϊηδιῖςο- 
ΤᾺ ΠΟΙΏΘΏ {υτηρίοτεαπτ 4 Αὐϊοάοτο σὰ- 
[0.5 41} ΡΥ] Π}5 ΠΙ ΒΓ ΠῚ ΟΥ ει. Ἰηίςτὶ. 
Ρήϊτ, ᾿Αὐυτοδάρε ΤΓραμβατικβ λέξις 7), τοῖον 
τεῆτε ΤΗεοάοιϊο Αἰεχαπατῖπο ρ. 173. πότ, 
Οὐαπηηνδιϊςες 4υΔΙΏΟΥ ΡαΙτὸ8., τὸ διορϑων 
τικὸνγ) αναγνωστικὸνγ, ἐξηγητικὸν., κριτι- 
ΧΟΡ Ρ. 137. ὅζ 178, 17}. 174. 175. (λυ δ᾽ 581 
Ἰειτὸ ἄς ρταΐζατε ἀεδεῖες Οὐϊτς8 1δ᾽] ἀ, ἀς 
Ρ..172. (Οαΐςεβ τοςεηίεδαηι ὅς ἐπ ς πα ἀρ δητ) 
Ἰιδγδιϊογαν πιδηάδ ςοττίφεῦδης., ἴοςτα ρυω 
τ]ὰ θεῖο ποιδῦδηι.» ΑἸ πέϊιοπες.., {δά ϊ- 
{πιπότοης ας 7) Τρίτῖτ5.7) ἀξοφητρ, ἴπο ἄ δτο- 
ὙΠ8} ἃς ἸΘΏ ΔΓΕ πὸ {γ}] 4, τη {πὰ ἴῃ ἀμ» 
1158 Ἰοςὶβ Δρροπεθδης , δέςεηι τη ξτανεη 
λ16 οαγῃΐδι5 {γ]]᾽8. 7. 'απὰ 'ῬΡΤοριϊ απ) πθῃ 
Παρεγεητ,) ΟἷἸπν ἱπιροπερᾶπτ 5 (ριγιτα πὶ πες 
ἀϊωυτ ») τὴν ὑτοδιασπολὸὴν ἃς το ἰφεν ἃ ὕο- 
{τὶν Ἑ ἀιτοτίθυς. ὅ Τγροργαρῃϊε οὐ Τὰ ᾿ 
δὲ 1 ἅυτεο 11|οΘὁ ΗΌμηετ' (οάΐες Ματςοῖα- 
ΠΟ ἰεγνδία. Οὔ] ΠΟΤ 7) αἰϊεγι στη) διπλὴ» 
καϑαρὲν, διπλὴν ΤερΙ στη μι ἕνην 7 εἷγτ ἰσνν- 
μα ἀστικτον ὅς τεριστινμενο» 57 ὅς, πος 

Ν πὰ 18: 
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ταῦδῃς Ρ. 119. 129, 110. 131. 136 137. 129. 
πεῖν ΡΟ γος π, τ. ὅς ἃ ρ. 1752. υἵφυς «ἃ ρ. 
1η6. Ἧαχς Οτίεϊσοταπη Ν᾽ εἰογυπὶ ἰἶσπα ) ἰπ 
1 Ὀγογασι) ἂς ΒΙδΊΊογαπ), Ἡ οπιενῖ, Ἡςἠοάϊ, 
“ΑτΠπορΒδηΐβ, ῬΊΑτοη) Η!Ιρροστγατῖβ,) πηᾶτγ- 
Εἷδε ἀρροίϊτα , ἃ τεσεητίθυς Εἀϊτοεγιθι5 ρτα- 
νο {πίϊιτυτο (δ᾽ Ατα Ρ. 1320. (τίτιςα ἢξηᾶ» 
σημεξία. γ ἴὰ Ἡ οπιετῖςο (ὁ ἀΐςε Μί αγείδμο {ετ- 
γᾶ. ἧς [ἰδεῖς τευ ἀς ἰΠΙοταπὶ ἐκ - 
ΡΙσαείοηῆς ἃ ποδίς ς Μαιοίαπα Βιδ)οἴμεςἃ 
εἄεηάωυς ρ. 184. ἢ, ΑἋτο Ἐτιτιςα ἰ ἀρίἀδγι » 
ΟἹ. Μαβεὶ σρις ροϊπαπνυπι, «ἀϊτααι ἃ (]. 
δεδαίίίαπο Ῥθοπαῖο ἰπ ψειεγωπι [πἸςτριο- 
πα ἡον Π πὶ ΤΒείδατί' Τόσο ρτγίπθο β. 
152. π, 1. ἄς 1γι πιτ, Ῥαϊαοριαρῆϊα τᾶ- 
κα Οττίςα ἃ ποὺῦῖ8 εἀεπάὰ ρ. τ:γῖι. 

«(υῆςκχ Πἰτετα γ 4υὺς ἴῃ δοτίσυς “Ἡοιπεῖϊἃ- 
τὰ στῖριυτᾷ Ἰοςὰπὶ (μςοείϊεγαπτ,), 8 400» 
ὅς δὶ ἱπνεηιᾷ., ὅς εὖτ ἐἰς ἀιξα ; ἀς δῖ 
ἐργορία αἀπετεδεῖο (]. Τλεοδὶ Οεοτεὶϊ Α ἀ- 
Ἰετγὶ γ-᾿οίστιρῖα,, Θέε{εγίρείο σοάίεμπι 4 ϑγπς 
ἀατὰ (αβοοτκηιγ ράγῖ; Οοταπὶ ἐμθιεθ δ πείμηΣ ν 
ἐπ Βεῤίοιρεεα Ἀτεία “απίεαβ, 7), Αἰεφης 
1780. ἰπ 4. υδὲὶ δεοσυταιῖ ἤίπιαπι ΑΙρἤ α0ε- 
ταν Ουῇςωπι ρ.τγο. ἢ. τ. Απ {ππττετὶβ '“(υ» 
βεῖς ἴωα απτἰφυΐτυς δαάξωετῖηι ρυπόξα νο- 
ξα118 ἄς ἀϊασγιτίςᾶγ πα ππατῖογ εερά4: 47) ἤ 4η- 
{40 .. αἴϊαφις (Οὐ δαιπιάτῖςοιυ οι ἐἰβη8 ἐῤίά. 

απ Ζυ9 ἰαυάδιυς ἰη Π οπγετιςὶς δοπολῖς Μῦς 

εἰδηΐ8 Ρ. 184. ποῖ. 
“Ουρετγὶ (ΟἸδεῖῖ ) Ἐρίποῖας ἱπεάϊταβ δ 7ο- 

Ἀδηπεπλ δε εν ζει ,) ἰθ ααπδυ9 Ευ(ξατ τὶ 
Ὁ ταιίοηςεβ δε Ποπιτηςπίϑγις ἰῃ Ρίπάάτυαι 
τε ουδῦϊαΓ 7) ἔωι5. Απιαπιταῖῖθυς ΕΠ Πτ1οτ] ἃ 
λττοτατὶῳ ἄς Εσς] εἴ αἰτιοας τοίεταϊς ϑοῃς! ΠοΥ- 
αἷὺβ Ρ. 264. ὅς γός. ἴῃ ποῖ. 

(ατίϊνο «αταῤζεις ποῦ ςἀτυ!ς πες ᾿ΟΥχοσϑ , 
ἕες οανάποςβ )γ Γοηῖτα ΠΟΙ ΠΕ ΠῚ ΟΡρίπΙο- 
πείη ριοῦδιυςτ 6 ἀμοῦυςβ. πιομυπηεηῖ)5 [Π- 
τε Ηετευϊαπεπῆα τυάεγᾶ τερεγιΐβ "Ρ. 143. 

ὥς 144. {ΠῚὰΞ- δπιϊφυιτ45. ἀεπτοπήϊγδιγ ἄς 
Ρ. 145. ὃς τ46. ᾿Β)υίάεην νείϊιεια τη Ερ!- 
ταρῆιο Οδυάεπιία», 48)“ 10 ὅς ῬοΪεπῖο 
(οπι! θα8», Οὗἷτ ἅμηο 338. ὅς ἴῃ (Πάτιῖθ 

Ἀανουηεηῆρυβ ἰσχιο ἔσευΐο εχαίϑῖιβ.) ὅς 
ἴπ Φυοά τη ἰπίϊ Γυπλεπτο ρεἐπατία (ἐςατὶται 18) 
ὅς ἴῃ εἸδυίω!α «υὐυίά πὶ ἰἰ τὶ {ογιρτὶ δηπὸ 
ὮΝ. ὅδε ἴπ .41118. ᾿[ηἰοε!ρτιοπῖθυς (τάς! 
ὅς 1 ατιπὶβ.» ἴῃ 4υϊδυς ὅς -ἰοττης αγἱπαίς 
ΔρΡρΡδίέμε Ῥ. 1:46. 147. 148. 140. 11το. ὅἅ 

αριν ας; Οδαταίζεγες 40] ᾿πηπηετῖτο νοςδῃ- 
ταῦ Οὐοἴῃϊςῖ, ϑυεςο- οι ὶςὶ γ- δηξοθαγα ιεῖν 
ἜτγδηςοξΆ}}1ς 1) ἴνε Μετονιηῤίςοὶ.γ ((4το]}- 
αἰ), Απρίο:ϑ ἀχοπιςὶ », Τοϊεταπὶ 7) ὅς. ρτί - 
ἴλ0 αἱρεύζω “ἀ}ΠΠ|τη}}ε8.. δἀ ἀπυτὴ οὐτ ἤεῃης 

αυς εὐτίϊναη οτέγυπι Εἰ Οπιδῃοότω!η 7), ἃ 
400 ἀεβυχετυῦτ 7, νεῖατ1 «ἀ4 {τ ἔοητετη 
τενοςαηαί ἰμπι ἃ Ρ. 146. .δᾷ ρ τς. 

Ογηαίῃας (ἰδίυ 9. ῥτιπτως ϑυγαου (5. Η οπηετῖςσα 
ςατιηΐϊηᾶ ἐρβαψῳδ)σεν ΟἸγιῃρμίαάς ὅν. εᾶ- 
4ις [ρατία ὅς. ἀι8) εὐ. τες "πε... πλυ]τ8 τπ 
15 σογγυρι ες 7. πες ρας ἐς 90 τπῖτὰ- 
{Π|τ ἀϊςιτυτ ἂδὸ Βωίζδιἢϊο ρΡ. 136. π, α 

Ὅγρηια Ἡοπιεῖὶ Καὶ ἀἰεῖο,, {ΠπηπιΙᾳ ας νατίαμτες 

ἹΝΌΥΧΉΒΕΒΌΟΥΝ. 
ἐπ Ποσιετιςῖὶς δοῃό]ις Ματείϊδοίς. Ρ. .18}.᾿. 
γᾶ: 

Εγτὶ δας δρυιὰ Ῥιοσσρίυπν σαζχαπι Ὁ, 41: 
ἋΧ ἴκ συϊθυίάδαι «παῖς [πίςτιρτϊοαΐσας (ἰς 

εεριζξυπι εἰ σοι ρ τόν. Ηκᾳᾶς ἰοτπια Χ ἴῃ 
Ν αχὶ ΝΥ υπυϊπιϑεῖ ὼς ποθὴ εἰξ δέ ὐταςαπι» 
(ἃ Ἔ,, Ρτοτγίυϑ ὧὐ Χ 1 βείπὰπιὶ ρΡ. τό8, πτς 
ἱηνεηιάπν ἥϑης ἰἰτγάπΊ, τὸ Κα, ριο Χ αἴατ- 
Ράθαπε ἀπιϊφαι ταν Οὐταςῖ, ὅς (ςτίδεισαπε 
ΚΡΟΝΟΣ ,,ρο ΧΡΟΝΟΣ., ρ. 1:2. ὅς Ὁ. 
ἼἘΞῚ, ἧς 12. ἢ, τ Ηος δυϊέη) ἘΞ συτη ΔΙρὶ- 
ταῖίθης Ῥτοπιησιδίαιη , Μ᾽ εαι τὸ Χ, εξ. 
ἔπε αἱρίγαιίοπς 7. πῆρὶεχ ἐταῖ Ἀ ρ. τΣΣ. ὅς 
170.) οὑπὶ γψείεγες τάσι , 4υεπι9 πο ἀ τ 
ΒΗ ερυαι, ἰἰς ὅς (αὐτὰ ἀαρε; ἷεπε ὅς ἤντες ἴν- 
δυνε νιάφαπταγ ρ. 171. ὅς Ὁ αν. ἴῃ ἢοἷ- 
δ᾽ ᾿ρτοδάτωι εἶς Οὐτάσος ψεῖοτεβ υ υἷ ὅε 
Ἡ εδτγσος, ἔα αν παρα Π{ε μεβευκ πιο ϊε. Ῥοίὲ 
ληνεηταπι ἰρίτάτιοπῖς ἰσηααι. 7) (ειϊςεῖ τὸ 
Η, ᾳυοά ἱπ νεῖετι ἈἹΡΏαθετο Αττιςο 7, πον 
τι Η νοκςᾶϊις ἰοςιαὶ τεπαϊτ.) (τἀ δἀ «αἰρὶ- 
ταπάυτα ἀμπιάχαῖ ψαϊεθαι., ἴος τεπαι [{τΦ- 
τὰ Κὶ δἀὐαπεεθδητι, ὅς ἐςτῖδεραηι ΚΗ͂ΡΟΝΟΣ, 
Ριο Χρόνος ρ. τὸ; ἃς ἀεϊπάς ΚΙΡΟΝΝΟΣ, 
ρῖο ΧΡΟΝΟΣ,, υδὶ νιάες Γ ν φυς εἴϊ δη- 
Εἰ α πὴ 4 (ριτίτὰ5. δίρεγὶ ἤξυγα, φυζ εχος- 
Ρὶς. τὸ Ἡ, εὐὰς ἀϊπιϊάϊατα ρ815 εξ. συΐ- 
4ὺς ροίϊεα {μςςεῖπτ ὅς τεςεπι Πιπια ἡ. Ετ 
ἢος. 4υϊάξη) αἰί(οιηγυ5 ε« δοῇοὶς ἰδεά τι 
Απμποπγυιηὶ ἐπ Ἰλιοηγίϊααν ΤἬτασειν. Ρ. 121. 
ὅς ε ιοηεάς ρ, τῶι ἅ 122. δις Ξμεγορέκρῷ 
ἀιχεγυης [μἀτῖπι., συΐ ἱπιετάσιη ὅς τεζθη- 
«εἰούοαν αἰρίγατῖ σης Ἰογιη πὰ γ᾽ 14 εἴ) τὸ Ηὶ 
ἀἰπλ! ἀϊ απ) ρϑιτ πὶ) 4υα ἴῃ {ΠΠ|ς Η ἰσεουτα 
(αςςε{ΠΠ|πν. ἔπ {ας Δα δι οεαπτ, ποθι πης 118» 
ς ΠΒΆΒΚΝ5 ἡ ΘΕΜΟΜΤΙΕΝΕΒ, ἃ 
(αριὰς δἰτογατη τὸ Ἡ ράᾶτίεπ) ργὸ ἱπίεξτῷ 
Η υἱωτράγυῦῖ, αὐ ἴὼ ΡΊΟΙΕ ἅς. ρ. 120. 
ὅς τι. ΪΝδπν (ριγίτα πη ̓ ς πεη] ἃς ἀίρεγ α) εχ 
ἀυαῦως αἰπλάϊάτ 5 ροτιΐθυ9ς τῇ Η ςοπῆλ- 
τος εἰς τεςὶς οδίειναν.τ Ῥοτρῆγ'". -Ρ.. 197. 
ὅς τους ὠπατοδοίσπευς ̓. 107. ἄς τοϑ. 
π.2. Τὸ Χ ἃ τὰ Καὶ ἔογπη Ἅψίτει ἐτηπηυτᾶ- 
τὰ ἀετὶναῖυ ηλ Θατας (ππτη 8 [9 τ ς] ΕΠ Ὺ ᾿ς 
τισι. ἄ 170. Ψ, ὅς ἴῃ Η ὅἄ ἴῃ ᾧ ροί]ῖτε- 
τα ἢ ἴῃ πος [πάϊες ρΡοίται. 

ἽΜοποργαπιπα (ΠΥ ΠῚ, ἷπ Οτὶ- 
“ιδη18. [πἰοτϊρτιοοίδυς ρΡυπέξὶ σις 
(εβ δέγιε ρ..1}4.. δ. 2. 

)) 
ἴῃ Ἰαἰοτιριϊοαῖθυ5. Α τεϊςῖς ἐστι ῥγοῖς 
(ως τηράο ἀεριόίζατη εἰξ ἃς Γ) [1 ἀτιπυσὶ 

Ρ- 168, ω, τ. Δ ροίξ πῆρ ας νοςεθ [πεῖς 
τη) ρυηξὶὶ νιςες ξετις ἀρυιά Οτυτότυ Ρ. 
134- ἃς 114. ἢ. Σ. 

0) ἴὼ ἤπε νοςαϊ ]οτὰπὶ ἂὉ δηι4υ15 1 ατίαΐδ 
νοςἀ]δὼ5 «ἠυπροῦαςυῦ .. αὐ 3! (ο]υτηπᾷ 
Βοίἴγαια ΡῬΝΟΝΑΝΏΟΒΔ, ρῖο ρυξπϑὺ- 
ἀο Ρ. τ:ό7γυ 

1)2- 



ΓΝ ΧΙ ΕΞ ὺ ΜΝ. 
δοετῖα { Ἀπη8}» 4υἱά ετυά τὶ συ) υΓἀ πὶ Ρέ-’ 

τερτὶπὶ υΑϊ8δ9... υζῖ νοσᾶῃϊ γ. ᾿πίςτιρίοτις Ρ.22.. 
ὯΟΓ. 2. 

Ὧ2ξες ἴεης ὅς ᾿θᾶρες ἴοττς υὐ Ηεδταὶ ). [ἰς 
ὅς δπ ἰ4φαϊ Πανὶ ιαοὶ παδεῦδην ρ. 125, δο- 

171: 
Τλάυλαιοῖ Ὀπμαίςεπὶ 1ἰδιῖ ἐπίοτιρεῖ- Δ σορίοι 

χοὶ λύσεις περὶ ἂν πρώτων ἀρχῶν, ἴῃ 4υο 
ΡΓΟΓΙΟ 1 πτ4 νεῖοτῖς ῬὨΠ]ΠοΙο ρα ἔΓαρίπεῆς 
ἴ4, σὺ 486 υτἱπαῖη εὐδτυτ γ' ορείπας (ο- 
ἀςχ ἴη. ΒΙΘΙοτῆεςα ΜΝ ατείϑηᾶ Ρ. 2753- 

Τοοντὰ Ἰρίμην ἀφ ῆπιν!ς. δς- ργὰ ἀϊχ τς δπ-" 
δυσι, ἴπ 40 ΟΒεια5. παίείταια8 ὁγᾶσ, ἀϊ- 
οἴτυν ρ. 53. 

Πε]ϊαςα [πίοτϊοτίο 4 Οἱ. Τουγπείοτιϊο ἀεῖε- 
ἔϊα, κ᾿ 4. (]. Μουτίαυσοπίο ὅς 4( δεῆυς- 
ἰοτά εἀϊτά ρΡ. 167. Ρ. τό, π.3. Ρ. 169. ἢ. 1ο΄- 

᾿υεπιεῖγί9 ἱχιοη ἰδυάδτυβ ἰπ: Ηοπιετῖς 8 
δ. 15. Μαιοϊδηΐθ ρ. 184, ποῖ, 

επηείτιαθ. σεερίϊαβ. ἰδυάλιας ἱπ Ηοηλετὶς δ: 
5. ΠΟ 8. Μαγοιδηΐβ ρὲ 184. ποῖ. ' 

Ῥρεσδιοοτίηες ἰαμάάτυ5. ἰη. Η οπτοτῖςὶ9 ϑ. ΠΟ 115 
Ματειαπὶς ρ. 184. ποῖ. 

Βεπιοῖεηςαι τπηΐτατος εἴ ΟΠοτίοϊος Ρ. Κα 5... 56" 
Ρὲ 57: π. 2. [5 8η15 ρ.ς7. ἢ. 2. Πειηο πε πεδ 
{ε- ΤἸρίμπν. Ια ἀανις ρ. 2. ΕΧ 9108 Οταῖῖο- 
πῖδυς Εχοεγριῖα ἴθ Μςατγι!. ῬῬοδωγιθὲῖ ΡΟ. τὸ» 

Δύϑεν. ΠῚ ὡς νὶβ ἄς ἐϊρηϊβοατίο Ρ. 5:9: Π. 59 
ΤΟΙ αθοπὶ ( ῬΆ}}}}) Γιδηροδαιάοτασ. ΕΗ ποτα 

Ἰοσυ9 4.([}. Βδραϊάο. ἀερὶ! Ασζουὶ Αγος 
βάτο {ΠΤ γάτὰς ρὲ τρις 

ΕιληΣ- Κελκα ας, ἢς- ἀιδῖα᾽ δὸ υἱρεέςἷᾶ» 
αυς Κέλκας ἃ σεθαιυγ; δὰ Ευτίρυπι Εμ- 
δοίσιπε. τὰ. ποπὶ ἰοηξε. δ Αυάἀ δ᾽»), πο- 
νυ ἀξ ᾿πῸ Πς ἄς ὨΘίπεΏ 1ἢ ΠηλάᾶΓγίηοΣς Ϊν ἃ- 
πίδῃο; ἀδέξέ, ΠΠΠ}|τάτυπι, 4 (1. Ῥαςϊαυ ἀϊ ρ»΄ 
κά). ὅε 163 ἱἰπ ποῖς 

΄ ᾿ 5 . . ᾽ 
Διας τάν ἐρίσαντε. (λα ἀλη) 1η Ἡοπίετο 1ε- - 

ξυηῖν, διοὶ φηταν, ἰά. «εἴ ) διὰ, τῶν γμυαῖκα 
Ρ. 172." : 

Ζιεῖγ5 ἰδυάδτιυς ἴη-. Ηομετῖςῖ 8. 5.6 8} 0 1}15 Μίατο 
τ ΟΙΔΠ15 Ρ. τὅΣ:. ποῖ. 

Τὴ ἀγάνυς ᾧ Χαλκέντεσο: ὧν τῷ τε τῇς ᾽Α- 
φιφαρχεῖν διορθώσεως, ἰδλα ἀατ5 ἴῃ. Η οηλές- 
τισὶς δ όΠο 15. Μ᾿ τοί αὐ ΐἶ5.), τη. 4105 ἔςτγα- 
τὰὺῦ πάρη ρὰγ5 ύτυίςς Οὐρετι5 ρ, τδῳ. ποῖ. 

Ὀἱφαπηηο. ΖΕ οΙ σα γυτεῦ ἀυοβ. νοςα]ς5 ἴη- 
(εὐτυ ον ἔα γ,. ὕὺν τὸ 8. ἃ- Ῥασηρίνν 5.) ὅς 
ἐριτῖτα 9 ̓ πλεέδηδ 4 γεοτετδυ 5. (ὑτὴτιςῖ5. ἸῺ 
Ἰη α1{18 αἰ οηΐ 5. ποτᾶγ8. ἕως ρὲ 129. 
Ηος ἂῦ ΖΕο! ἰδ .5΄ (υπρίετυς. Ειταίςι. ρ. 
τ. σ., 1. κκζ ἢ. 2. κὶ β΄ 120. ἔζι τις [6 10 
“ΕΟ ο᾽ νι! ἀς. οσιπὶπο Ο]. οι! ρ. 81. δξ 
{τ-|4. δήγε{4. ἀεἰ}} Δ4|}4ϑειφ. ἀερὶ! 
Τυεαπε ραῤῥιιε 419 πε] 1737. 1. Ὁ τ) ὲπ' 172. 
ὅς Ρ. 1:9: ἃ 160. Ῥταίάτιοηϊδ οὐυ!ἀεια. ἀο.: 
ΦΕΜΠΠΠῚΣ ορέτϊβ. : 

Τλήλον! πποηιο ἀρυά. ᾿Δα τ υτη Ρ. 218. 
Τϑιοάου δισαΐ οὔγηες Πδτοδ ρετάϊτος τη Β1- 
δ οὐπεςσα Ππρεγάτον αγ" (ΟΠ ητπο ΡΟ  "{8- 
ποι τ ψεάι{ς (ς ἀΠὶ τη (ὐοπίτλητιη 5 ἰ.8- 
(ςατὶς Ρ. 26... ἴπ ποῖ. 

ΤὨυιοάοτυς Ταἀτίεηίις ἰδυἀαῖο5 ἰ8 ΗομοΙΟΙδ 
ΟΠοΙὶς Μαδισιδηὶβ ρν 184. ἢν 

“ΤηεὶςΡὲ- 
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Πίοξεπες [δεγίίὰς εἐπηεπδι!}β Ρ. 179. ἢ. 1, 
ιοιης ἀϊ5. δοπο δος! δεῃο! ογατα ἴῃ ἰ)ιοηγ 

πὶ ΤὭταςι3. Τέχνυ» Γρα ει μετιχῪν ἱταρηεην 
[8 Ρ. 99..111..12Σ. ἴΣ6, 172. 173. 182. 183 
ὅς τθ] ἃ΄ π΄ 2. Ρ- 186. 

Πιθϑηῖς (4Π1|: ΗΠ ϊοτῖα: τας ᾿πεάτι4. Ὗ οετο 
ἢο 18τῖ|π4. 25 Απά:ε ]υἱταπο 9. νῖτο ἄο- 
ΦΕΙΠΊπιο, ςοηΐεξξᾳ Ρ. 266 ἢ. τ. ; 

ε. Πίοπε (Πιγίοβοπιο. Εχςετρια. ἰπ. Μαςατιῖ 
“Ῥρδωνιῷ ρ. 9: 

Τλϊοπν Πάοτυς. ΑἸςπχαπάτγι παρ ἰδ ἀατιι9 ᾽π Πο- 
πλδτίοιϑ. δοῃοΐῖς Ματγοιδηῖθ ρ. 184. ποι. 

ϊουγ τα 8. ἐγ τοῖς “πόροις ἰδαφατο5. ἰθὰ Ηο- 
πλοιϊοῖὶς 5.80 ᾿ἰϊ9. Μαισιδηΐὶβ Ρ. 184. ποῖ. 

Τϊοην τις. Η αἰ τοδιπασηῇς. Ἰαμάστυβ. 4 Βοτῖ- 
Ρηγτίο ρΡ..113.- 

λϊοην ως. διάουΐϊας ἰδυ ἀδτυδ᾽ ἰη. Ησαιεῖῖς 8 
δόμος Μιοιϑηὶβ ρ. 184. ποῖ. 

Βιιουγῆυς ὁ. Σχυτοϑραχίων Ἰλυάαιυβ ἴῃ Ἠο- 
πλςιῖς!5. 5. 0}1.5. Μ- εἰάπηι:5 ρ. 184. ποῖ. 

Πιοιγίϊαᾳ9. ΤΏταχ ἐν τ πὶ ποσοτήτωυ ) δὲ 
εν τὴ προς Κράτητα) Ἰεμάδτυϑ Δ ΕΒ οπηετί- 
εἰς. δου 8: Μιαγοϊδηῖ 8. ρ. 184. ποῖ, [)10- 
ΥΩ ΤΌταςῖο: Τέχν Γραμματικὴ ἃ δ- 
ΡΥ εἷο εἀϊτα,,. Οοἀάιϊςεῖς. ΝΜ ἀτειδοὶ ςο}] τίοπς 
δλυλξὶα ὥ ε«ὐἰεπάλτα ἃ. Ρ. 999 υίφυς 84 ρ.ῖοι- 
Βιοιεῖεαῖατα Οταπιπιδείσοτγαπι ἀὲ Ῥτοίο ἐϊαν 
σεις τίτο, ϑ᾽οηγῆο Τῆταςϊ υτ!δυτοτα τη τἰἷ- 
ΤΩ] Ρ. τοῖς [ρεοϊπηεη ρὲ; τος: ϑῃο]οτυτη 
ἡπ Πιουγῆϊ Τατδοῖς. Τ έχνην Γραμματικὴν 
ἔγαφιγεηῖα ἡ ἰρεςιπλιπὰ ρ6ΠΠ|πὶ ἃ Ρ' 99 υἱ- 
4υς δἀ ρΡ. 188: ὅς τὰ ποῖῖβ.. Ν δ ρΡ. 98. 
Η ας ϑεβοίια 5. δ᾽ιογυΐπᾳὰς. Οὐταπλπιάτςο 5 
τὰν Τεςπηϊσογαπι ἰά. εἰἴ 2 «υἱ 1π Γ[)ιοηγ-“- 
(αν ΤἬγάςεα) [σειρίοταης 7). Ορυΐσυϊ4. ἴῃ 
Β΄ τοςςεϊαπι5), Βεριῖδ, δέεπμεῖις γ- 8Π1{{486 
(οάά. ᾿φιφητῖε» κ΄ ἴῃ’ Ἰυςς πὶ δ᾽ 4 ἀπάο ρτο- 
ΓΑΠετσητΓ 9» 6 τὸ Πἰτεγάσία ἴοτς οδίένναξ 
ἵκαίϊεν. ρ ὅς. (λαϊποῆν ἤπῦ αὐόϊοιε5 ἢο- 
ταταςβ δοποϊιοί πὶ Ὁ. 98: ρ. 172. ἢ. 2. ἴς!- 
τες ογρῆγτίαβ.)γ. Ἡο]]οὐοτὰ5., ᾿ίοαις ἀεϑ 
δοδο  αἰϊῖς 95) Με ασηρυ55 διε ρῆάηυ5, ΤΠπεο- 
ἀοίυς ΑἸεχαν ἀτίη 5) Οὐεοίρθυς (Βοαύτοῦοί- 
εἴω5) κα: 4058. συ: ᾿μίογα αι ἐτὰβ πγεητ185 ἴπ- 
ἀϊξατον (19 ν᾿ ἀφ δὶς ἰοοῖθ. Ἅ6 ἷς ΙοηΥ 15 
Τῆϊαχ Τέχν»ς Γρχμιματικὴς δι ΐξίοτ., Ἰάςπι. 
(ἰς ἃς: ΠὨιοπγίὰς ἔπιαχ Δυαγοῃϊ. ἀπς]- 
βύϊυΣ ρὲ γε: 

Τλιοιςοῦ ἀε5.7) 4] Ηνρροοιατι5. Ε ἀϊτ᾽οπεαὶ οὺ- 
τανιῖ )γ. ἄνω τα ἔπ 1}}ὼ8. τοχία ΡΟ" ΦΙΌΜΓΙΟ ’ 
ητανὶτ 7. Κ ΡΓιζιη 45: ᾿εὐτίοηςς «ἀ1τε- 
γτανὶς Ρ.. 337. ἢ 

Ὠιρ Π9 ον ἤλου5. 4). ᾿Αναργύφων ἰαμάδτα 5. ΤῺ 
ΠΗ τευ ιεῖβ δοῃο "5. Μαιοιδηῖ5 ρὲ τὸς η0τ. 

1]. Ουδτογνηκγ ( Ποίερδυϑ. }. γαράινεητυ π.- 
ῥιαροῦι5. Βνδηβα]ὶ ὃ’. Ματεοὶ 57 ψυ]ρο δι-: 
τΟρΓ ρ}}}.). εἀϊάϊς γ, Ἰε τοπεοίφυς νάτιάηῖς 5 
αὐιτῖος τεςοηίαϊς 5. σὰ ΠΡΩΤΙδ .; 4... 1ἢ 8}» 

ΡῬγδρὰ 1778, ρ.. 20. ἢ.» Ὁ 

Ο!. Πουατυ5.( δεν. τἀ π5.} ἴῃ: νεῖεγυην [ης- 
(ςτιριϊοη αν τχο; ὅς ᾿ Δεῖ η, δον 1 ΤΊ - 
ἴδυτὶ Τοιηο ρτιο" [ὡς α΄ 1γ775.. ἴο]. (1. 
Μεῆεξι Ατιῖς Οὐἴτιςα Ἰαριάατια ττεβ τος, 
Ορμϑ Ρουθ. )γ, εἀϊάιτ ρ. 122, δοῖ. Ρ. 

Νὰ 3 Σῦὲν- 
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171. Π, ἦν 

ἀδοτοιπεὺς Αἰκαϊοηϊτα ᾿δυ άδτως ἵπ Ηοιηετὶεΐ 9 
δοοΠς Ματιοΐδηϊβ Ρ. 184. ηῖ. 

Ἐδοίαάες ᾿Ιααάδτυς ἱπ Ηοιηετίεϊς ϑ.Πο 1 9 
Μάγοι απὶβ Ρ. α8ς, ποῖ. 

Ἐτείι! (Τοπιπηοηγατῖο ἀς Ηοπιειῖ ΒἈΠδρίο- 
αϊς Τιρῇκ 1733. ρ. ε86, 

1]. Βάρυγ Ἰαυάατας ἱπ δυτεα [Ὧ4 )1Π{ττ8- 
τους ἀς Ηεδίδιςα δ᾽ αταπ 4 ε αἰπηϊαπι. 
Πησαάτυτη Οὐ ητα] σπλ ραπέξι5. ϑοςί δες 
θὲς, Σἰγ6: .5... υτς 

ΤΥτγας πῇ 7). ατὸς ΟἸ᾽τα νοσατα Ερί᾽ἀάπηπμς - 
Σὰ 5.1Διάε9. 4 ΡῬτοςορίο ςεἸεθτγατᾷ ρ. 59. 

Ε 
ΑὩΠΦΠΠαὶ Οταςί 5». δπῖς᾿ ἱπνεητο πη τὸ 

. Ἡ,, ρτὸ εο (ςγιδεῦδϑ8πε εν σαΐϊ ἤσιατι Ιοπ- 
55 [γ]] θα ἱπηροπέθβῃε γτείετευτε Γ᾽ οηιε δα 
δοποϊαίξιςο ρΡ. 121, ὅς. ιζό; [ητοτάμτα εεἰᾶπι 
1ϊηεοϊααι (ἀδ) οἰ εσδης τως ε΄ ἃς τῷ ο.., πὲ 
ςουξαη ἀδγεητογ πὶ Η ἁ Ω ρ.τ:6.Ας ρτίις εἰ 
μας δς ἢπιρ! οίτογ ροπεῦδης ρῥτοὸ Ἦ ρ. 124. 
ἀεϊπάε- ἄυο ἐς ρίο ΗΠ ποπάσαν ἱπνέπίο εχ ἃ- 
ΓΑΥΕΓΌΒΕ.Ρ. τχά, ὅζ- ἐσ, σα} 9. 4υϊάἀεπὶ 8Πς 
ΓΦ ΠΙῸΣ οἴω ς: νει] ρί4 -Ἔτ8 τ). ποῆς {πρὲτε 
ἕμης ἀρῃ ἃ ΗἩοιηετγωπὶ []. [ζ. 4.66. οδὶ ὅς Ποάϊς 
Ἰεεξίτατ δέελον,γ ρτὸ δῆλον ρ. τς, π.1, δὶς 
«ὑσαὰε ΙοηρΆ85 νοσαίεςβ ρεπλϊπαρδηῖς ἀπτίφυ - 
{ϊανὶ [,ατ]η1» ὅς 581} 0 1{65)γ ὅς ἀϊσεῦαηῖ Ῥα Ζ- 
βοτοῖ ρτὸ ραβῦτες ρ. τες. ὅς 125.-ϑετίδο- 
Ὅδης ὅς Εἰ ρῖοὸ Η ρ. τ68. -«Λυοὰ δυΐεπννὶ- 
«Ἰπλὰ5 νεῖεγεβ τγάςος ρτοὸ Η (τρί ε α- 
Βυιη ἐρἤ!]οη , 86 ἀείπάε ἄμο Ἔρήϊοη, νεῖ δ 
ὃς Ο7), 4υᾶπάο ροποίεητογ ρι0 Ἡ ἃ ῶ, [ὰ- 
Ρετ μη ροῆτα ἱἰπεοΐς., Ιοπρα (γΥ)1 δα ἰἰξηο; 
81 (υδήεέξα αἰ πχὶῆε., φυάπάο ἰερξεπάυπ 
ε(ἴεῖ ε ὃς ο [ηϊρίεχ, ἰὰ ρτγοῦαῖ τὸ: Η οἱ ΐτα 
Ὠοπ ρΡτοηυπρίφιπι ἴω Ππὸὶ αε 20,4» (εἀ υὐς΄ 
Ἰομξ Ρ, 1χ6. ἃς (ε44. δὶς δρυὰ Κὶ οιη8ηο9 
γἱσίη 8 ἐταῖ ἅς γοπαΐ ἀἰ(ςγοτ 9 Ἰπίεγνῖ]ο [ὁ - 
Ὧὼ5 τοῦ εἰ), τοῦ ὁ ὅς. τὸ Ὁ. 127. η.1. Υ΄. ὅς 
ἰπ Η. ΑπιιφαιΠῆαι Οτεςοὶ τὸς ς ἰητοῦ ἀμπδ9 
γϑεδ)ε5 Ἰηΐοτεθαπίγ υς Ηεδταὶ Γπὶ ψορευ κ᾿ 
μροὐῦλϊεγ ἃς ἀϊσεθαης ᾿Αρισετάνδερ. ρτο ᾽Α- 
ρ"Ξἄνδηρ, ᾿Α φισετὸ κάκπο, ρτο ᾽Α ρις᾿ ομοχϑ Ρ. 
124. ὃς τς, δ. 2. ε τοΐαη ἀϊ ἔοτπη8 7) ΡΙῸ Κ΄, 
τ ἶτο ἀπείφυΐϊοτγ, 4 8πὶ νυΐρο οἸθάϊτατγ,; 
Ὧ0π (ΟἹ πη Αὐρξυΐὶ! αιδῖςπ,) [εἀἃ δτῖδπὶ ρτί- 
ταυην Θ᾽] 1 πῈ Ρωηΐςυ πὴ δηϊτεσεάετε 7 ΠουῖΓᾷ 
ψοΐργε ΠῚ ΟΡ᾽ πἰοηεπ Ν ΠΟ] Αἱ, Μοτί (Δ ηἰ, δ ρᾶπ- 
Ἠεϊπιῖῖ, δ ροπί!, Μοητίφυςοηἑγ, (οὔ πὶ, Αα- 
ἐτὶεἰνι!, Βάιυάτάϊ Ψίγγ, Οτεροτῖ! ΡΊαςφοτεῖς- 
πἷγ Ἰαπυδτὶ! ΧΥΠῚ, Πυρὶ.), Βα], ὅς, ἄκς, 
ΔΕ 1{18. πα Ππηῃγἷ8. ἧς [ηἰοτὶρεϊοπὶ δας ργοβᾶτυῦ' 
Ρ. 1.8, ὅς τ.9. ἄ ἴῃ πη, ας Ὀ. 1όο. ὅς ρ. 1τό:. 

Ἦκς Ἰυπαῖα ἴοτινα τοῦ (ΘΟ ἀπιῖφαϊ Πα εἴς 
ἀεπιοηϊξγατα εχ ΑἸρμαθεῖο Βιγαΐςο, ἰπ 400 
Ὁσσυτγγὶς ρ. 162. ΄. ρ. τό4. ὃς τός. 

Ἑεϊοζᾷ ψεῖεγῖ5 υἱ ὅς Τταροεάϊα ἃς 'Ν χηΐζ ίρε- 
ΕἸεμὶ εὐἴδπη ΠΩς τατίηεης ἤοάϊεγηϊ δίσυϊὶ 
᾿πρεη το ΠΊπηϊ ρ. 178. π. χα. 

Ἑἀϊτογαπὶ δητί 4! ΠΤαγογυπ ΠΙσεητία 2) 41 Πγ}}- 
τὰ ΡΓῸ ΔΓδίτγιο ἴῃ ψοτεγί θὰ 5 δυΐξοτι δας ἰΠ1- 
τὴυταθθηῦ., ἀειγαηεθᾶπι, δά ἀοθδητ, δὲ ρτὶς 
ξτ5858 Ἰοέξίοηςς δή αἰτεγασδητ) αὐ ξέοτεβ. 8ῃ- 

ΒΕΚΟΟΜ, 
τἴφιο5 ἀπιϊφωΐτα5. σοΟΙΓαρὶς Ρ,. 1η6, δε τ, 
ἴῃ η. ἅ ρ, 184. ἰὴ π, Ασοείς ἀπογη πὴ ἃ ἀτπ, 
τεσεητίογωιθ ΕἸ ΓΟΥΙΠ 57) ροίξ τεπαῖας. Εἴτ6-- 
Γᾶ57) ἱβηογβηι!3, 4] Ποαπ απήινοπι ἱπιγίςαι  δι- 
τέ8. ᾿ἸΓθγάγαῃ). πέχὺβ ἃς ςοιῃρεπάϊΐα.γ) 48 
ἴῃ οαἄά, οεςσωτγεῦβητῖ, αἴεααΐ ποπ ροῖθταπξ 
Ὁ. 177, Π.τΘο ἀοίηἀε αἴΐογυι. ΕἸ τογα πὶ γ8- 
ςἐπιίοτγιη) δ ἀἀοῖα., 41 (χρε ρίο" ἀγιιττῖσ 
ἱπληηυταδάηῖ, αή ἀείναπι, ἀειγαμεῦαπτ; 4υοά 
ἐρίογαπι σοηΐε ΠΠοὴε ὅς τ αΪτ15 «χε περ! 8 σοιησ 
Ρτοδᾶταγ ἃ ρ. 2:5. υἱψπε δὰ ρ. Ζές. (λυϊά 
(ξοϊῖε η ἀαπὶ ἐδ ργϊηςρι θ9.11118,) 488 νος πῖν, 
Εαἰτϊοηῖας. ) φυϊραΐίφως ἐάητ4 Πάς6 ἃς τγεὶῖς 
κισας νεΐεγες οά ςε8 Ἔχρτγείζόςφ ἃς τερτά - 
φηϊαῖος. ἔμ {6.4 ]ΠὉῸ «ὐταϊπάπῖ, ἰδ ἀδν 8ς 
Ριαίετεῖπὶ Ρ. 261, ἐς ίς44. Εγαπςεϊίο Α(υΤαηῖ 
Ριχίατῖο ρεχῆχαᾳ Εἀϊτίοαὶ Αἰάιης Ησιπε- 
τἱσοτιισν ΟΠ Ο]ἸοΥαη ἅπᾶ, τςσι, ἃ ρ. 262; 
υἱᾳὰ ες «ἀ 'Ρ. ξός. ἴπ. 484. ("π΄ Ατογεπ ἱπ- 
ἀεί ἢ φγοῆτζειαγ, ΑἸάϊ Μῦφηυτι Εριοϊα 
παπουρδίογιᾳ 4α Βαρτιίζαπ) (ὐυατί πη ρῚ 55 
ἤχᾳ ίμο Ηεήοάο Ν εἐπειῖ5 ἐχουίο δηποτα φᾷ. 
υὐΐ εἀέπάοτγυπι φαΐζζοτααν Οταεοογυπι αἰ ΠΠ- 
Ευϊταῖεαι ἱπάϊσατ ᾿. Σός. Β)ίάεαι Ερί οἱ 
ἀςαἀϊςατοτῖα ἴρῆ ος Ηεἰγοιῖο ργαπμ 8 44 10- 
απηφαν ἰδοοῦυ Βατγάςϊοπυπὶ ρ. 255. ὅκ 
216, Τ)έπηεετι! ΟΠ αἰςοπάγια Ὀγχίφιο τώςα 
ρα Θαγηϊυτη- Εἀϊείοπι δυία Μεάιοϊδηΐῖ: 
ΔηΏ.. τά499. Ρταπι Α Ρ.. 26τΦ εχ ᾳυΐδυς σ- 
τῆι 5. ρταίδιιοπίθ5 ρᾶῖεῖ γ ἱπιργΙ πο ρίθι8' 
Ἑαἀϊτϊοπίδυ5 ΓΖ ρ᾽ ΠῚ πες ποη- οάϊευ), εχ 
4υΐδας9 ἀετγίνατὰ ἴμπε ᾿ἐέξϊτοπ65.) (εἀ (οτγε: 
ἐζογα μι ἐπχεη ἀδιίοπῈ 5.) εαίφις Γὰ η αἰτ ἃγἰ 88) 
ὅς σο α͵ςἐτταβ. ἱπεογάαι [4] [295 ποππΌ Π40 ἃ πὶ 
1τὰ τερταίεπιατγίγ υαὲ ἀς τεχτοβ πη τατίοπο; ὅς - 
ἀξ (οαϊεῖς Ἰόδεῖοπε» πι 8 ἢ} πὶ ποῖὶβ. δάηγος 
οἰτὰ τη τμετίς ρ. σδσ, {ΠῚ Ε ἀϊτοταβ ἱρία ἢ πη: Ὁ 
(ἰοπϊςοεπι ἀπιίφα απ. [εἀ 4 ἴς ργῖας ἐπιεπ 4" 
ται ς᾽ τεςοβπίτιη ΤΥροιπεεβ εχου ἀεπά πὶ 
τγαάεθάπτ ; 4υἱ ΠοΙυπιςε τεπιρογαπὶ [88 
τα] τ18 ( οὐτεῖδυβ Ποάϊε ἀεί ἀεταιὶς ἤπεπ 
δίζυ ἶτ ρ..2 95. ὄκ ΣΖότι ἃς ἴΞα4, ἴῃ πε Ὁ δι4- 
Ἰορὶ ΒιδΙοεμεοας διηϊτίαμπα, Ν ἐπετὶῖς. 175 7. 
ποη δα} ρτὶποίραυν Εἀϊτίοπαυν ριεἴδεϊο- 
068. ὅς πυπουρίοια Εριζοῖ ας (δ) εέτα Γαης 
Ρ. 286. (γάϊηε5 σοπΊαπύόξίπλ ἃ ποδία εὐἀεηάα 
ἐὐτη ποτῖὶβ δὰ Οτίτισεαι ὅς Η ΠἸογίααν ᾿ἰτ6- 
ΓΆΤΑ. ΡΥ ἰποπειι15. ρ. Σός. ὅς 266. 

Ἕιρκτή. ες νοςέιη Ατιῖςος (ρίτίτω. αἴρε- 
ΤΟ ποΐατε ἄἰςῖς ΒΟΓρῆγι. Ρ. τος. 

ΕἸΠο. Αρυά Ροεῖαβ ποιὰ (οἷ ατη νοσϑ 65 [φἀ ὅς 
ακ ὃς ιν ΕἾΤ] οδίεγνας Ῥογριγγίι 5 Ρ. τῖς. 

Βρὶ ἀδηϊὴΐ τοῖς»), 4μὰ ροίξεα ὨὨγιγδομίσπη νοὸ- 
σαῖὰ εἰξ, ΙΔμ!ἀε5 ἃ Ῥτοςορίο. σάζο εεἶε- 
ὑταῖα Ρ..29, Κ΄, “τ διῶ. πο 

Ἐρὶρῆαπία ουὐ ροείι5 ἀϊέξα ἕαςετῖς ἀΐε8) 408 
(δγι 5. δαριΐζατιβ᾽ ξμΐτ 7). 4υ8πι. 14 48: 
ὭΔΤΟΙΘ Ρ, 73. , 

5. Εριρῇάπιη ορετὶς ρδιάϊιϊ ἐς ἀυο ἀεεῖαι 185 
Ρἰάϊδα5 ἱτρεηταπι ἰᾳ (οἀ. Μιειςίδηο 498. 
ἱπάϊσδιαγ ρὲ 246. [πη οά. Ματοίαπο τ: Κ. 16- 
Εἶτογ ῥοῦς ρτίπηα 58. Ερίρῃδηιϊ Ραμπᾶγῖος- 
ΓΤ.) 48 υλαίςς σοΙ ]διῖοπς τοῖτγε δυρεῦὶ ὅσ 
ἱπῆπῖτιβ 1 Ιοςῖὶς ἐπιεπά τὶ ροτείξ. Οπιηΐ πὶ 
ΠΠ 5 5. 4πΆΈ ΠΠπ|| Ρατγὶς ορόγαπι Ε ἀϊτῖοπεπὶ 
Ρεῖϑης ἀοξ Πανὶ ἔγατῖς8 (Οἰειὶ ρΔ. 244. 
24. ὅζ 246. Σὰ 

Ἐρι- 



ΕἸ ΞΕ Ν ΕΒ ΜΙ 
Ἐριϊταρηίαπι Οφυάεξηιϊία , 4ππὸ ΟὨΓΙΙ 338. 

τίο 8. Ροϊειπιο ( σηζα! δας.) ΕΧΑΓάΓ ΠῚ) 
αυοά ἃ Ἐτδηςίίοο δας τη {1 τη}, 
ὈΤΙΠῚ5 ἅΠΠ0Ὸ 1709. ρ. Ὁ] ςὶ τίς. ες (], 
Μαυι!οηΐας., ἀρίπῆᾶς 4πηπὸ τγιδ; ταρτά- 
ἐεατανῖς 6}. ΗΠ ρρυς βυοπάγγυοι! Ρ. 147. 
δητῖφα: ΠΙηγα τη εἰἴγ- φαοά ἰγὰς υἵφυς ἱπηόίαον 
τίς νοιεγυ πὶ Βα ουπλῃογωαια οὠγβυν ἰστίρτυ τα 
Γρεσίπηεη ρΡ. 1936. 147.:ὄ 149..ὄ ὅς τ τ΄, 

Ἐριταρῃιωη) δϑένέγα Μά δετγτις 11 γάτωπν' [οἱ 
Ῥᾳμῃοτιηΐ 1734. ἔστόρια αἰ Πεγτατίο Ρδι 15. Αἢ- 
τοῦ Πυρ17. 4 τηαἶτο ρὶωτα ριϑίζαῦ, ΖΗ 1 
Ρτοποττῖς 1ΠΠπ|ω5: τα ϊὰφ Ρ, τ .8.π,1. Ῥ. 161. 

Ἐ᾿ διοίΠ6πΐ95 ἔγασιπεπτ: ) ρ. 172. ἢ. 4. 4. 44- 
τοῦ ἱπ- Ηοπιετιςξῖς 5. ἢ 1115 Μ φγοϊὰπὶβ ρ. τσ. 

ἙΓουτί αἰ τ-πίι9. ΒΘ Ποῖθεςα, ν΄, ΄ῃ ΒΙΒΙΠσιῃεζα, 
Ἐιτυΐσος ἃ Οταςὶβ ππυΐτα ἔα ΡΠ, ἀςπηοι- 

ἤγδης τοῦ νοςες Οὐἱδος,), ἃς Οπηη!ᾷ ἴστε πὰς 
μυϊπὰ πη) ἅς Ηετγουπὶ ποιηίηῆὰ Οὐασςζα ἰη Ἐ- 
ττυίςα ᾿ἰπξυ τεῖθηῖα», τοῦ σχγμποηΐᾷξ τᾶ- 
οα ἴῃ ἢ: δὰ9 Εττυίσοτγαπι ορετγῖδα5 ἀερὶ- 
ὄγα 5) τοῦ [αθυ]α,) ὃς ργξίεγειπι Η οἰμγετῖς αν 
ὅν τη ΠΡ τ 5: σοῦ αὶ ὨΤΟΠΕΠΙεητ15 γερυαίεπ- 
τ.) ϑογί ρτογιν ΘπτπΊ απ σοηίξηίυ 5.) 4 
ΡΙε  δίφυε, Ειςτγυτγις υτῦςθ αὸ Ας αἴθ.) Οτο- 
τεηΐδυ9, ἃς [μἀσεάνηοηὶί5 σοηάίτας ἴατε 
ΠΠΕΠΊΟΓΔΏΓ, ἃ ᾿ΙςεγΓάΓ ἢ} Ηξυῦ 115 ργογίως 
ἤιη] 65; 4μα ἃ ΡΠ θεηΙοΙς ἀειῖνατ,) [ἢ ἀπτί- 
41 ΠΠπ|158 [ηἰςτἰρτίὶοπίθα ς᾽, Οταεὶς, ἃς ρτδίετα 
κἰτη ἰπ ἰ15) φᾷ Βες ροφηδὸν «χαγαῖα [αἶτ, ος- 
σατγαπί Ρ.1 62. ἃς ρ. 167. Π.1. ἃς ζ. Ργίπιο᾽ Ε- 
τγα οἰ ποὴ Παδαειυην Εἱ Ἰςχάςς πη 11145. Α 1- 
Ρἰναδειῖῖ (δά πηι Π1τεῖ85}7. δ΄ τε θι5. αἱ] (πὶ 
ἰςτιδεν αἱ σξεποτῖδι.57 (σοὶ 1110 ἱπεὶριεητί ἃ 
ἄεχττα 15 Ππ||γ8η},) ει πᾶς 111 ἀυδξο Β59ς᾽»9- 
φηδὲνεϊά εἴτ, πὶ ἀγαπεὶ απ ἃς (Ὡ]ςῸ 5 ̓πηρτί- 
της δ. 10} [πΠ ΠΟΥ ΕΠῚ) ἅς 60 ἴῃ βΎΓΙΠΊ ΠΟπτΟΥτΟ 
ὅς σοπνοίυτο ; 40 δπεί4υϊΠια)γος τχεου- 
{υγραίίε ἀοςει Ῥαμίαηϊδ8 ρ. τ67. η.2, Εἴτὰ- 
ἴςα τησῃυπηεδῖα, ὅς (ἰδ ρδηοῦ ΠῚ ΠΟΙ ΠΊΟ 3 
ἃ ἀεχιίτᾳ δλδὰ ἤπηϊ γαπι οχαγαῖα ἴυ {67 Οὐτί εη- 
τΑ]1πὶ ὅς ψεῖογ) (ΟὐἰἀσοταΠῚ πιοῖε Ρν, Ρ. 
110. διυυπὶ ἀϊραπηη4 40 ΖΕοΙ ας [υτρίε- 
ἘΠ περ. δε: ϑλοτὶ γ86 Σ. δ᾽ ΕΣ δυο ἢ 
ψειετὶ Αἱριιαδεῖο Αἴτῖσο ποῦ [ττετᾳ Η ἴο- 
“πὶ τόπμτ) ἰεἀ εἰρίτατίοη 8. ΠφηΠλ εγᾶῖ 9 
δὲ νοζαὶιῦυ5 δἰριιδη ἀΐϊ8 ριδῆρεδδιυγ 7) υἷ 
ἴη ἨΟΙΔΕ΄, ρῖο δύδε, 4 Οτχεὶς (υτρίε-- 
στυῦς Ετγυίο! ἀϊσεητεβ.), Ηεγλ]ε) Ἡετγηῖθ ἅς, ; 
υπάς ἐ,2τ᾽πὶ Βιτγυίςος {εσυτὶ ,) ὧὐ Βττυί(ςὶ 
Οταςος 7. (ετὐἸρίετυος γεν ε1,), Ηδεγπιες ὅτε. 
Ρ. 11:2. ἅ 123. Αρυά Ἐττυίςοβ πὰ ἄειη ργοτῖς- 
[95 ἃς αρυὰ δοιϊαυ Ππος ὐγάςος [ΟΥΠη Δ 
Τοῦ Α Ρ. τόςτ. τοῦ Β ρ. 120; τοῦ Μ . 
τς, Τόῦ Ξ.) (οεἰ]σεῖ ὅ.΄.; ρ..χ67. ποῖς΄ Ἱ, 

Ἰὼ πετᾷ ἰοταιᾶ τοῦ (΄ ρ. τός. τῇ Εἰ Ρ' 162) 
δ τῃοιηδοῖς4 τοῦ Θ᾽ ρ. τόι. φυοῦ κ ἢ- 
ΥὰπΊος ἰογπιγωπι (ὐγζοδτ ἢ] δητίσι ἑτατςτη 
τε ιηοτῖ ΠῚ τὴ ἀπ΄ ἀςπισπίϊγος.. Εαά ἐπ΄ ργοτία 5- 
ὡρυὰ Ειτυίςος ὅς. ὕτἄςοθ ΄φυξάληι ἤηρι- 
Ἰλτὶς ἤγυτα τοῦ Χ ρ, τός. δὲ τ66. α΄ τΡιά. 
ἢ. τ, ἃς οἰπῃιπι Δπ|| 4} ΠΊπηλ4 ἴογσι τ2- 
τ. τοῦ Ὑ), (εἰ]ιςεῖ 2 Ρι τὔϑ᾽' δὲ ἴ70. 
Βιτγυίοι, οαιςρδης νος8}} ()}..) αυεσυιδάηπτο- 
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ἄσα) εοπίτᾷ νεῖετος Οτδοὶ νος! Ν΄. 548- 
το ΟἹ], (οτὶ πιετίτο πέρας τὸ Ὁ δὺς υἱ- 
4ς ἀρραταἱς ἴᾳ Τη!ογίρυι σα 5 Εττυςῦ - 
Τα 7. 4υἱ ἰοίις “Ξο]45 ἰεσατὶ (μη 7) ἀϊ- 
σεητε5 ὄνυμεια ὅς ὕκεοιθν 7) ρὃ ἔνομιπα ὅς ὃ- 
μϑιδν 5) ἃς (ἴς ΠἸπῚΠ1ὰ Ρ. 170. Οἰποΐπο νἱῖ- 
ἀε εγυάε! ΠΠπιὰ αν (]. Τσοτῆῖ ΠΟ σγατα, ᾿πίςτί - 
Ρίϑω ,) διχεα 417 ΑἹξαδεῖο ἀες]} πεῖς 
Τοϊταπὲ ρμαθῥ!εαιδ' πε} 1737. 441} «Ἵκέοτε 
ἀε] Μμίεο Ειναεο.. 1 Εἰνδηχ 1742. 

Ειγαιοΐος!εῖ Μακηὶ δὰ ἴοι Ἰςποῖυϑ») 4μεηὶ Αη- 
ἀτσοτι ἀςἢυ πὶ εἴς εν! Πα ἀὐφυπιξητο τη η1- 
χὺς οση)εῖτ (οτῆηὶ δῇ, Ατιῖς, ὈΠΓοτῖδτ. 
ΨΙ, ρ.86. ΤΟ 1. ποπο ἄσυϊο αητετίοτ εἰς 
πο ροιεῖϊ., “ἢ θ᾽ ἐο Ἰδυάετος Τῆεορπο- 
ἤϊὰ5, φυὶ ἢος ἔχευϊο ἤοτωιῖ; πἰῇ ροϊζετγιοτῖ 
τηὰπὺ δάϊωτα ὅς δά ἀΐτα ἑμετίπτ μυΐυΐςε Πεσ 
χῖςι ἰσεᾶ, τῷ 4υΐδα5. ΤἬςορποίζὶ ηϊεητῖο Ρ. 
1.27. ἢ, το Ετγπιοϊοριςοῦ ἱπεάίταπλ δυΐ ἀκ 
«αοὰ ἴὰ Ματεϊδβοτυ Οοάϊοζααιν Οτἄεογυπι 
(ἰκιαΐοξογ σα δα κ Ε επκῖςο εἀϊτο ςοπίι- 
(ατη ἕαϊι.) «ἀσάδας σαην μος ὅς οὐπὶ Ετγα 
ττοϊορίοο Μίαρηο ςο] ταῦ γ) δὰ υττιυΐᾳας 
ἐπιςῃἀδτϊσηειη ΡΙατίτη πὶ ρτοάεῖς ροίδετ 5. 
Ῥ 2:0 25:1. ὅς ρ. 252. ἃς ἰδ, ἢ. :. Ηι- 
115 Γρεσί πηθῃ Ρ. 270. 

Ευδυϊας (οαϊῖςιις ὧν Σ τεφανοπωλήσι ΄Ἰδὺ ἀΔ- 
τι πα ἰϊοπιεῖῖοῖβ. ϑοῃο! ῖς Ματςοίδηϊδ ρ΄ 
ΧΙ ΠΕΣ 

Επτἢπ αι α᾽ δςταπηεπτιη : 4υϑάδπι ἐς ἰιος 
Ἐχεοῖρια ας οιμιπεηιατῖι5 ᾿ϑεάϊτῖ8 ἴα Νο- 

ψυπὶ Τεῆαιπεπαπὶ ρ. 73. ΄. ὅς ἰΒ᾽ά. α. τ.’ 

Ἑυάοςεῖᾳ Ῥιοςορίμην (ὐἀζαυπγλμιϊτᾶτ Ρ. 43» 
ΤῊ ϑϑο 

Ευάδκυς ἐν τῷ Ἕρμἢ ἰαυάατας ἴῃ. Ηοπιεγίο. 
εἶ8. δε 5 Ματγοΐληιβ Ρ. 185. ποῖ. 

Ευκεπιαπὶ ( Νιςεῖα ) ἔασι] ἱπεάϊτα ἀς [7 Γ0- 

ΠΠ|α΄ ὅς (Βατῖς!ς Απιοτίρας ἵπ Οοάϊοε Ματγ- 
εἴλπο 412. ἰᾶῖεῖα,) ὅς ἱτπηγηετο Τῆεοάοτο 

ΡῬιοάτοιπο ττῖδωΐϊ ἰηάϊσαιτανς Ρ. 245. ἢ) 
14τξα Γρεσϊαγίπα ἴα ποίϊττις δἀ Γιοπξὶ Ραᾶ- 
Ποτγαῖϊα Απιιπαἀψεέτγι δηϊδ5 γερεγῖοβ. 

Ευρυδῖπα ταδυΐς Ρ. 167. ἢ. τ: μ 
Ἑμρδοῖίοη Ἰδυαάδτας ἰὰ Ἡοπιειὶοῖς. 5.6 Π0]115. 

Μαατγοϊδὴϊβ Ρ. 18. ποῖ, ὶ 
Ευρο!ς ἰαιάατυθ ἴθ Ηοπιετῖςῖϊς 5. ΠΟ] 11: 

Ματεϊδηϊς ρ. 18γ. ποῖ, Η 75. ἐταρίηεητα 
δρυὰ Εἰϊετοάϊαηυτι ράζ. 88: 0] ρϑου]8γὶ 
εοπήϊτιςτίοας ψαυάεις ἀϊοίτατ ; ὅς δρυὰ 
Ῥοτγρηγτίπι Ρ. 117. 

Ἑυτιρίἀες ἐν Μηδείᾳ. 5), ἐν Φυίϑγικι γ ἐν Πε- 
χαμύήδει ) ἐν ᾿Αλκγστίδι Ἰλαάαταβ 'π Ηο- 
τπεγιςὶς ϑ.Πο 5 Μαγςίαηὶβ Ρ. 185, ποῖ. 
Η 75. ἐγαχιπόηταιῦ ἀρυΐ Ηξετὸ ἀϊάημηὶ ρ. 
54. δὲ τϑϊά. η-3, ὅς 4. Ευτίριάετη ᾿πλταῦζδ 
ποιοί Ρ. 19. Π. 5. Ρ.᾽20, ἢ. 3.- 0 1275: 
π. 4: Ρ.. 26. ἢ. 6. 483. π. τ. Ρ. 51.- ἢ. 1: 
δὲ 2: Ρ. 52. ἢν 1 ρ. 66, ἢ. 3. ὅς ΟἸεμλεη8 
ΑἸεχαηάτίηυς ἱπ' ίᾳαο Ηγηπσ ἱπ᾿ χα άδρο- 
ΒΩ]. 

Ευτοιαβ,) [μαςεἀαιηοπίοταα ΒΘΧ γ τεπλρΡ᾽] υ τὶ 
θεὰ ΟΓΑΙ, ἰά εἰ, Μίπεινα γ) ζοπίεςτγά- 
νίς 7) ε)μίᾳφυς δητῖ4υ } Ππ|8 Ἐρίριδρης ρΡδζ» 
124» 

«- 
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εχ Ευϊεθίο. Ἐχεεῖριῖδ. αρυά Μεράτίαπα ἴῃ “Ῥ6- 
δωγιφ Ὁ. γι. 

Ἑυ(αιῆϊ, ἤἴνε. Βυπηδιθῖ! ) ἄς. ἰἰπμεηϊα ὅς 
ΠΓπλεπὸς Απιοιί 5 ας. Οοάεχ ᾿ὼ Ματο- 
οἴᾶπα ΒιΙ ]οιπεςα ἀειςέϊυς ρ. 242. 

Βυϊδιδῖι Ατοδίεριςορε. ΤῆεΠΠαι!οαϊςεηῇ 5, Ὁ- 
τϑιίοηςβ. Μφυυίστιρια 7), εἸυίαεπη4ιε (ζοηλὶο- 
Ιηφπιαιὶβ ρετγάϊτυς ἰπ Ριηάατιπι, Ευὑρετὶ 
τεπηροῖς νι ἰπ, ΒΙΒΙΙΩτΠες 4. Βα! εςηί Ρ. 
16η. ὃς. Σό6ς. πῃ ποῖ. 

Ἐυτγοδίυβ ΑἸεχαπάτιπυ8) Δ ον Ατὰ05,) γε. 
γᾶπὶ τῷ Θ ριουμπειαιοπεῖὶ τη ἀϊσὰς Ρ. 127. 
ΠΣ ς 

Ἐνδειίυς δεμο]α συ ἴω Ηἰἤοτῖα. Εςεοϊεῆ8- 
Ππισα Ρ᾽ 20: ἢ. πὸ ρ 31, 0 5. 18.. πὴ. δ. ,ὅξς- 
Ἐνασύυςβ Ῥοητὶ ) τεῆς, Ρα)]]Δάϊο. εἰεράαητεγ 
(ςτἰ θοῦ δε. ςε] ταῖν ςἢαγαέζεγεη), Ια εἰ, τα- 
χυγραφίας ἃτῖε ἐχοο!εθαῖ ρ.. 146. 

Ἐνδηρείίυιη 5. Ματεὶ,, φυοὰ οἵτην. ἀυζοςτγᾶς. 
ΡΌυπι εἰς ρυταθδιυῦ, συοάαᾳαο. Ν᾽ ἐηςεει}5 ἐπ 
Οἵ πνε τς ἷο {δγναιτ) 1 δι] πμπὶ εξ. [π μος 
Εἰοάϊεε. ᾳφιδάτας 3. οταγἃ » ὅς. αὶ ΠηεΠ) δι δηᾷ - 
κέηι ΠΠ πλᾶ 7. συ) 5. (στίρτατα, [ες ἷο φυΐητο 
ψεγίεητὶ ττϊθαςηάα εἰϊ, ὁ Νειήουςε. 5. ΗΪε- 
ΟΠΥ πιΐ 7. 4181. ἀλτῖαυ 0). [{4]1|ςᾶτ. νος άπ, 
εὰ αυᾷξ αὖ εοάειν ἐπηεπάᾶτα. ὅς, γεσεηίτα - 
εἴξ.,, τπίμητς φυΐπ4υε. ρῥτίογες φιβιειηΐοπες - 
Ἐνδηρε]ϊι 5. Μάᾷῖει, ἀέςξεγρι! εχ. ἸαΠ πὶ 
(οάϊες Ενδηρε!οτυῦν. Εςο]είίαᾳ. Εοτγο)α]εη- 
5, ο7υίάςφην. 5. Ματγοὶ Ενδηξε]ιι. (οαϊεῖς. 
εἶυο ροίζϊετίοιες9 Φυδιοτηιοπθ8. τη σϑῖῃς ἀτα]} 
Ἐςρὶεα Ῥταρεηῇ Παρεπτας :. ἐς 4υο. γι ἀς 
1 θγα αν. ̓η!ον ργαπὺ 9 ἰγασηεηεμην Υαρεηζε. 
υαημεμ δ, Ματεῖ, ὐμἱσρ- ΟἹ μεο γαρβὶ » 
εὐϊάϊε ), ἱεξιοηείφηε. ὑατιαητς ΟΥλε.ε τοίη 
“με 7οψερρς Ῥού ουυφὰγ» ἐκ ἤσ. Ῥταρε 
χ77γ8. Ρ.. 2:0. ἢ. τ. Απτιφι}Πηάηγ: ὅς ἢ - 
ἐϊεηυς ἱπεὰ τη. ον. ΤείϊαπγεητοΝ ἐγ θ-᾿ 
πε) ϑγτγιάσατης {ἰτεγῖ5. Εἰγαηρ με] 15: ἐχατᾶ- 
12Π}.) εχ υπἷςο. ΒιΒ] οτΏςο: ρα Ῥατγῖ- 
ἢεηῆς οάιϊος ἀείςειριίις. οἱτην φἀϊτωτυς (Ἱ. 
ΜΜαιβίας ΝΝοιθεῖς Απὐρογπιϑῃπ8: Ρ. 157. Πὸ. 
(ἰοπηιπαητδυϊγαιῃ ῃς ἀιτοί πλιη Νονααι Τὰς 
Ζτδιλθηταιη. γὰρ αγεητα ἃς. ἐρεςϊπηΐπὰ « Ο(οάς 
Ματοΐαπο ἃ ρ. .32. υἱάφις δἡ ρμ- 75. ἴῃ 4υΐ- 
Βμ5 ἀμδῖ:. φυχΠῇοπεβ [οἰ νασταγ, (δυάτυοῦ 
Ἐνδηκε! Πἀγ ΠῚ 5. 4] ρτίπιοὸ οἰρεύϊα -ἀ171-- 
ἄετε νϊ ἀξαητοῦ,, ςουςοτάϊα ὅς ςοπει! το ρ. 
14.. Μεί41]4 (οηΓαῖς,. τείετεηῖς ΝΜ ,ηέξοτς Τυ- - 
Ὡςος ἢ), (πη δητίποροΐ γ [αδεηῖς. Απαίϊά- 
ϊο {πιρετᾶτοτε ἰαη τὰ Εναπςεὶῖαν τπ 4 πὰ 
Ὁ ΤἸάϊοι!5. Εναπρε! τς σουμροίιτα γ) Γέρτα- 
πεηάμητυγ ὅς. εἰπεπ ἀδητὰν ; ἐς 4υ0ὸ δάευη-. 
ὧδ «ρτερία Ῥειτὶ. Ν νεε]πσι [λιυςτιατῖο 
Ρ. 31:τ. π. ἐοάεπι4ιε τειηροτς ἡλαϊί4 δ ἀπόξο- - 
τὰ) Ῥαῖγαῖα Ορόγα σουγαρτᾶ,, α]τφὰς Α- 
ΒΟΙ ΙΔ ἀγι5. τι ὅν. Αταπαῆο ὅς 5. ατεξος 
τίο Τῆδυπιαῖατξο ἴ41ὉῸ αὐἀίοτ!ρεί αῦ Η ατε- 
τἰςις 2014, (ὐεῖρεηες σουφυοτίτυγ ἐς Πἰυτγα- 
ΠΟΤᾺ ΠῚ ἹΠΟΌΓΙ ἃ.) ἃς ἦς. φαοτιπλάΔηΣ. εἴη τι}- 
ἀδιοτυπι. ᾿Ισρυτίᾳ )γ), Δαΐ ρτο. δεριιτίο. Νὸ- 
γυπὶ Τεί ππέπτααν σΟΥΓΕΧεγδης 7. τη ]τΆ 48 
λὴ ἐο δά ἀιάξφξεαηξ, ὅς, ἀξιταχεγαρς,, ὑπαᾶς 7. 1Π- 
4υἷἱτ 7 τλητῷ (ἠφο ἀϊς απλ ἀν ς τε ρᾶπτὶὰ Ρρ. 127. ἢς 

ΕΝ ΌΝΕΝ ΚΕ ΒΈΟΥΜΙ 

ἃς ΑὈίδαϑ ( Ῥαχ ) οἰαιίδηι, 404 ποάϊε" 
υτιτηγ; ΧΙΝ. (εσυϊο ἴηανςαϊς ρ, τ στο 

Ὦ. Σ. 

Ἑᾳθτις Βιδιίοτῃεςα Οετςᾷ. ποτᾶτᾶ Ρ, σ:ό, ἷπ 
ΠΟΙᾺ 7. Ρ. 27. Ρ. 46. ὅς. 47: 15. ποῖᾶ. ΡΓΙΠ8 ὁ 
Ρ. 2252. ρΡ.-.264. ἴῃ. δΒοῖ. .Αυδα- ρ." Υ-. ἢ. τ’ 
δ δὲ πο. Ρ. 9. 7 ἘΣ. ΡΡ τ ΠΡ τς. ρ. 
20. 8. δ. ῬΡικ το δε ἘΣ ΡΣ 2 τ ΠΝ κ τ. ΠΡΡ 73: 
Ὦ ΟἿΣ. βών 2 2ολιρε γόον δὲ Ρὼ 177... 50 1 Ρ᾽ δύ, 
ΠΡ Δ Ρ. τοῖς Ρ. 1ὸΣ. ρ. 10}..ὄ Π.. 2. Ρ. 1Σ7. 
ἴῃ ποῖ. ρΡ.. 176. π. 1, Ρ.. 179. ἢ. τ. ρ. 187. 
Β. 2.(.ἁ Ρὲ,ὶ 227. 216. 24,. ὅς ρΡ. 2ὅ4. ῥ. 
267. ὅς τόφ, ἴῃ ὕ,.Αἀἀ ε«ἀτὰ. δά ἀϊτληιθητα ἃ 
ποίδὴ5. ρΓοιπ {4 ρν. Σός: 

Ἐδθτιςι ΕἼΒΙΟ περᾷ [ματῖπα δῖα ρ, 24 -ς. ἄς 
246. ΠΟ. Ρ. 262. Ρ. 263. 264. ἴπ ποῖ, 

ἘἙδι!ετὶ ( [ άπιεῖ 15.) 4(ς νῖτα,,. ὅς, δὐ εἸαίάεαι. 
Τ, νὸν ΠΊντιοι ϑδαςτγὶ ἰπίοετεφ δα άἰτίοης 8 
ὅς ςοττεδιοπεϑ 46]. [ἀςοῦσ' (οἵει ,) συ}ὰ8 
εοπητϊησδιῖο. αν εοάεῃ (]. Τ4ᾷςοῦρο (οἷετὶ 
βιϑι 4, ἃνὶ ἀς. εχίρειταηίᾳ εἰς ρ. ΣῈ ζ. ἴα 
ποῖ... 

Ε διθείϊαπα [πίςτίρεῖο Ηδετοάις Ατιῖςῖ, 4υἱ ἴῃ 
ἴγας ρειίςααν Αττϊσοτααι. οτεποξγαρἢ πὶ ἅς 
τ} 4:.8. εἰϊ, ἃ δαῖτ εἴο, δροπίον ὅς Μοηῖ-- 
ἕαμςοπὶο ἀ]Πυΐξιατα Ρ. τ169.. ἢ. 1.0. Ρ. ΤΣ. ὅς 
Σ23 ὅὄζς. 

Ἑείϊ4 ἀϊες Οτποάοχὶς δρυᾷ Οταςος ταζεης: 
Εἰ ΠΣ Τπίτἰτατἰοπὶ8. Ρ. 7. 

(Ι. 1ε.- Εεντε. (Τ]ονάπηςς) Μίεβιςυς Ῥατιἤεα- 
ἤξ, Ἰαυάατωδ ρ» τδ.. 8. Ρ. 24.-. 8. 

Εἰεῖπας ( Ματγιίητας )» φυοιοάο {ὰ8πὶ Ρ]Δτο- 
η}5. ὅς. ΡΙ]οιΐη Ἰητεγρτιςειἀτίοπεπι γ) Μϑῤπο 
(οίπηο , 5: παϊτυβεοηίαϊ το ρϑίτια. ρᾶττς 7. ὅς 
]οὔαππε Ρίςο Ἢ Μίκαπάωϊα οτίαπτδ5) 88- 
ξιε ας. «ἔμετγις » {ΠιυᾺ4υς: ΕρπΠτοῖ 4. πα πο ὺρϑ- 
τοτῖά. δὰ Μαρηδπίπηυτι ἱ,ἀγεητιιπι. Μεάϊ- 
ἐεπὶ 9, ΒΙοιηῖ ἱπιεγριοταιῖουῖ" ρτα πη ρ, 
2τ:. ὅς χεό, Νιάς δυτεῦ (ἸοἸ πιεπιατηεῖπ 
ἂς νῖτα,. ποτὶ 5», ἃς Ἐγιρτὶς. Μ τι} ΕΤοῖ- 
πὶ Ρ.: 18. ᾧ (244.: Τὸ 1. Αἰπορηίτας, [1ἰὸ- 
ταῦ. δεβείμογῃ. Ἐγαποοίατε. τ7Σ 1. - 

ΕἸανίω 5. ( Βίου ας). Ν΄. ἴᾳ Β᾽σιάα5. 
Ἑονιϊδηϊ- Ροετα- ἀερετάϊει , 4υἱ ρτονίποῖϑε 

ἘἈοπιάπας εἰόσδητὶ στα ϊης ἀοίοτιρίεται,, ἔ- 
αἰτίοπεον ἃ ΒΠΠθ41 40 ΡιτοκΚῆδιπιετο εχίρε- 
ἐξανὶ (ςτθεθᾶτς. Βεάτυβ, Βδηβηας Ρ. ΣΖ62, ὅς 
263. ἷἱπ ποῖ. 

Ἑοτςοε!ΠΠ,ηϊ: ( ΖΕ ες ἀπ.) τοτῖας- [νατὶ πττατὶς Πε- 
χιςοπ) αιαν ΐ, 1γγι. γρὶς δοια παῦΐ 4, Κ0]. 
ἴο]. εαἀϊτααν γ» «ἃς οἰσητα τα: ΠΥ {ΠΕ αν ἃ ἐπὶ ὅς 
εορίοί  ΠΠππὰ τὰ. Δ ά ΠΠὼ ἃ ἀςςε!Ποπεβ ἅς ἐπ 
τηεπάατιοηςβ ΟἹ], [οἰνλαπηΐβ5.: Εγαποϊ οι (οτς- 
γταάιηὶ δἰ ΔΘ, ἱπίοστγιρι αν [ρςχισου τι - 
συ 4-. δ᾽ ἐεηϑειῖς. 1745. ρ. τ4ὅ. ποῖ... 

Ἑστο αΠἸςηις. ΒΙ δ] οτθεςα,, Ν᾽ τη. Βι δι οτῃεςᾶ . 
Εοί(ς ταὶ! (. Μδιςι.) δειςηῖ Πῖπν.. Ν ἐποτΐάγυ πὶ 
αςἴ5- εἰοφαςη πη απ). Ορὺς οἰ πίστι ρτα Ων» 
θε|1α Ζεεεεναεανα Τεηεχίαπα Πθτι φίιο.. ῬΑ͂ς. 
ἄρυκ. 1111. ἴο]. ρΡ.. 264. ἢ. Ρ.. 264. υ- 

Εου:- 

᾿ 



ἼΜΕΝ ΤΕ ΟΝ: 
Ξουτπιοηὶ ζυπίοτ ( ΜΙςομδεὶ ) Ἰδαυῖυὶ ΠῚ πᾶς 

ἰπίςτιρεῖοπες Οτζεας βυστροφηδὲνγ εχατᾶ- 
(895 ἀεῖεχὶϊ) ὁ. «ἀἰάϊςγ, -ἂςε νεῖετα },8ςοπίὶ" 
ςοτηπὶ Ἄςξυπὶ οχ Ἐυϊγίτῃεηὶ ἀἀτυτῃ “ὅς θτο- 
εἰ] άϑτυιθ {τρε) ΤὨςορορὶ, ἊἸςδηιεη 5) 
Ῥοὶν ἀοτὶ τποπυιηεῦτϊα» ΑἸΟΒ ΤΙ ἀΔ11.) 4] Α- 
ξεᾺ1141 ΠΙτὰς 7) τος 115. ὅς ἀπηρ] 15 ἃπηῖ5 8η- 
τς Αυρουΐατη δρδιτα Τορη αν 7“ ἘἸγρει 
ΠΙΔΙΠΊοΓο τ) ΑἸἼΥΟ 5 πίετ τυάθι ἴϑηϊ Α - 
ΡΟΝ Ως ἱπνέπιτη γ. πεῖ 40} }ΠΠπι8ὼ ΕΡριρΓά- 
Ρἤεη τεσυρ] θ Ευΐοι4 ερε) εχ ΟΓΑΐ, 
ἑά ε} 7} Μίπεννα σοη!εσγαιι Ρ ἔξῳ. ρ. τῶσε 
Ὦ.Σ, ρΡ.τό3 τό... τόρ ὅς ἢ. τὸ Αὐτὶ- 
4υνΠΠ|π|ὰ Τ᾿ πἰετῖριϊοπεβ δες ροφηδὲν εΧαιϑιζν 
Απλγεῖῖς “ἢ τοἄεπι γε ρετί 7γ..8 ΤΠ πτηϊο 'Β 81- 
τες ΠΥ «ἀϊτα ὅς ΠΠΠυἱγατα Ρ. τ1ι. π. 1, 
Ρ. »22. Ρ. 124. ὅς :Σς. ἰπ οϊ, -Ρ. τόφρ, ὅς 
Ὦ.Σ.Ρ. 170. 

᾿Ἑτουτίπυς ἧς δσυκά θεῖ ΒΚ Οηλὰ γ), οεὐτὴ ὃο- 
τς. 4. Νεποῖιις 1742. εἀϊτυ5. ἃ (1]. ]ο ης- 
πε Ετγδηςιίςο (ἰοτγαάίπο δῦ Αἰδο )| ἄ ἀε- 
πὰς ἃ (]. Ῥοΐεπο ρ, 2475. ποῖ. 

Τ' ἴπ δητίαυ  {Πππλῖβ Τηἰετὶριϊουΐδυ8 Οταςῖ8 
ἀερίξ πὶ εἰ ὧὐ Δ, ὅς νῖσε νεγίᾳ π᾿ 1{{- 

ἄξω Γ ρῖο Δ δςεςιρίεμά πὶ εἰΐ ,) 4υο ἃ πγυ]- 
ἴος5. ἰάταισ Ρᾶρ. “168. “ἴπ ςο]υπιπα ΪΝ δηϊᾶ- 

"Π8. Ρες]18115 ἰοτπηα τοῦ Γ΄, αυᾷ εοἰατιΐ- 
ἤτηοβ 2}1]05 ἀυυπηνιτοβ (ἰοτίϊπατη ὅς ΡΒ ετεῖ- 
Πα  ἕὰρῖς ρΡ.. 120. ἃ ἰδ᾽4. 5. σ.Ῥδῆϊπι τα 
Ἰο!ςτρτιοηΐθω5. δοῖϊαᾳαϊδ. ἃ 0]. ΟΠδηάϊετο 
«αἴτι5) Γ᾽ πο εἰϊ γαρηπα) («ἃ Π; 4υὰ νε- 
τυ πιὰ ἔογτηα δὰ διοτίηδτὴ ἢΐης ἀειῖγα- 
[81 ῬΙΓΟΧίπις δοςεάϊς ρ. τ6δ, Η ἃς ἰοτηγὰ ὦ 
1π πΊωἶτ15 ΠΟΙ η8ιθ5 ΠΟ εἰ 5. Γἀ γ 
Ρ.167. δίς τη δηζιαυῖ]πγα 1114 το ἅτ [υ1}- 
εἶν ςοΙυσιπᾶ.) νάεθι5 ΠΕΩΙΟΝΈῈΒ , ρτοὸ 
Ἰεφίοπει » ὅς ραΠ|πὶ ἃ. Ρρο ὦ. δειϊεςι νε- 
οτος [,ατιπὶ σατερᾶπὶ Πτετὰ ὦ 5) '4υαπὶ «ἀ 
αἰ αει υπλ ἀὰρ ἰσεῖη τοῦ ( ΤΟ πη} 7) π- 
νεχ ίεχιο Βεῖρυδισα εσυϊοὸ, πεαιρε {τις 
Εἰοια “εἰτειῖει ἀπηῖ5. ροίξ «τεοξζάτῃ “})1}}10 
ςΟΙυιηη 8}, 5Ρ. (ἰαΥν} 5.» 401 ὅς ρτίπηως 
Βοπιὰ δεῃοϊδηι δρεΐυΐϊς 57. “ὅς {ΠῚ Ὲ ἕυϊς 11- 
Ὀσιταβ.) 8 400 ριΐη0 αϊνοττ τη ΒΕ οἵη 4ΠῈ 
ἱηττοάυέξαπι ἕυϊς Ρ.167. Τεπροτγιθυ5 ἀνωἸτο 
Ροϊετηοτγῖθω5 τερεέτίτων ΟΟΚΟΟΝΙΝ 5 ρτοὸ 
ΟοΥξοπιὺ5 ρ. τόδ, 

Οαδιά ( Μιεβδςεῖιβ8 ) Ερηπο]α ἱπεάιτα 4γχι. 
Ἑαυτίσιο ᾿ρηοῖᾷ 7 πῃ (οά. Μαιοιᾶρο 446, 
Ρ- 77. ἃ. “. 

(αϊεηυβ εἐππση δῖα Ρ, 124. ἢ. - 
Ὁ αἰεοπιγοιπάςῃ!α 5, ἃῦ Ατηΐοδυ]ο Α ροῆο]ο 

εἀϊια »γ|, ευυίᾳυς νετὼ5 δυόίοῦυ ἢης υἱᾳυς 
Ἰρποιδθδιυγ» εἢ ὙΠεοάοτι ΡῬτγοά ὁπ): ρ. 243. 
Ἦ δης ἱπηϊιάτ πὶ ἔς ρμιοπιίσίγ Ῥμγ “Ζαίορο 
Ματεεῖο τὰ (ὼο ἀ!αϊπδιὲ τηϊςΓίρῖο , «(1 .Αε 
πραϊυ 480 ἘἸΤΠΕΜΕΣ εἰ 9 νγὲγ «αἀἴτο ρ.161, 
ὅς 'Ι«44ᾳ. Τοῦ; Ν. ἼπΠεατιϊ “Πυ)υίςς (}4111- 
ἢ: Ἴ τάξις [τ]1. Βοποπίᾷ 1.723. 

Οευάεπιια ἘΕριίτερθιμα,, Ν΄. 1 Ερὶταρθίαπι, 
(εἰ! Ῥαρὰ Ερηοϊα «ἀ Απδιίδίυπι ἰπιρ8- 

ΓΑΓΟΙΘΙ Ρ. 40. ἢ, 1. 
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Οεοιηεῖτια αυοίηοάο ὅς ἃ φυϊδςβ ᾿ἱπνεηῖα δὲ 
ΡΒ] ιςὶ )ωτῖς ἴαξξα ρι2ιι, ὅς [ς44. ὅς ρ.:16. 
ἀρυὰ Δ] Π μαΊ, 

Οεοτρὶ! Ογυρτὶϊ .( 4υἱ ροίϊεα᾽ Οτέροιϊας νοςᾶ- 
[59 ὅς ἰαέξιις εἴ Ῥϑιιιάτοῇᾳ (Σοπίϊζδπτ πος 
ΡΟΙΣτᾶμυ 8» 4ιᾶ8 ὅς Ὀρειᾷ ρΡ. 7: ὅς .2:. :)6- 
οἰ δηιᾶιιοηεβ Βαῦτγίοῖο ἱξηοῖᾶ Ρ. 7:5. 

᾿σετθετίαβ “Μοπδοῆυς 7 4ι1 [ας ΑἸ ̓ς 05 
Ρυ5 ειηςπίς πῃ, 992. ἱπάεαφις δὰ ΒΚ 2- 
γεππδίςτῃ Εςς οἰ τη», τἀπἀειπαυς δὰ 5. ες 
ττὶ “εάσ τταπῆιτ» “Ὥοῖ48 πυϊηςταΐες 7) ναΐ- 
80 ἀιέξα9 «ἀταῤίεα:, » 4υάταπι ρίωτεβ γϑ}- 
4ῖτ ἰὼ 0 Τιταέξαῖυ μεοπεῖγιςο, αὖ Ἢ - 
Ρβηὶς δοςεριῆς σγεάιτων “Ρ. 152. ὅς χς}). 

᾿Γειπιδηὶ Ῥαιτίατοῆα (ὐοπήϊαπτιηορο] τἀπὶ Ο« 
Ρεῖὰ ρ.7:. Ἐταξπιοδταπι ἐσ ἀυδλάδιῃ 1119 
Οὐταιίοης, ἴῃ 404 ἐΧρ] σεῖο 4ΠΠ| 6 δ ΟΥ 8 ἃΓ - 
δοτὶς ὑΠΠπ|5. ἴῃ τηςάϊο Ῥαταάιίο ροίϊτῳ Ρ. 

ὝἜἌἜ.Σι. ἢ 

(]. Οείμεγαβ { Ἰοπδηπες ἴδεοῦδιβ ) ἰαυάαιυ 8 
ἴπ Ναιμρϊπιατῖθ9 τάς. Ρορυΐοι. ἃς τ 
Ὀνυδὶ Ρ.. 179. 

Δ]. ἰούνο! ταν, ἀο ΠῚ πγ 5. δ υεςόγιπι ἢ 6- 
εἰς. Β' ὈΙΪοτδεςάγιις,) Ἰδυάαϊτυ8 Ρ. 156. ποῖ, 

ΟΙδυςσου Ταιίει 5 Ἰαυμάδτα9 πα ἙἩοιειϊοϊς 
5 ΠΟ] 195 Ματγοϊδηΐϊβ ρ. 184, ποῖ. 

Τχωσσοκέμον αὐἱὰ {ἰρηϊῆςει Ρρ. 72: ᾿Γλῶσσα 
Ὁ δπιίφι!ς ἀϊςεράτω! 48 Πσηδτπὶ Ρ. 7). 
ἃς 74. 

ςΙ. Τὐάεή ται Ἰδυάᾷδιυ8 ᾽η (πῃτοηΐςο Οοτὲν- 
γιξεηῖϊ , ἴα 400 πτυΐτα 44 ιρ]υπιᾶι σᾶ πα 
Ρεγηεητία Ρ.. 131, Ρ. 4134. Ρ. 140. ἄς. 

ΟἹ. Οοεὶ ᾿Ιδιυιάστας ἴπ διε α ἀε! 1} 11]}αϑεεο ἀ4ε- 
“Ἰϊ απείορὶ Τοίεαπὲ ρμὀῥ!ίεαεο π6} 1737. ἐπ 
᾿Ξ ὕτεηχε τη142. Ἰαυάκτι8 ρ. 119. ἢ. 1, ὅἅ 2. 

“ὈΡ, τ2ο,.ρ. 161,00. πόΣ, ῥ. τόδ. Π. 1. Ρ τό7. 
π. 2. Ρ. 170. ἄς, Νοιᾶζις ἴῃ ρᾶττε ροίϊτες 
τὰ (ο!]εςτϊοπὶΒ [πἰοτίρτίοπυπὶ πη Ἑιγυτί κα 
τδιῦας. ἐχίταητίπι Ρ. 123. ἰδυήδίις ἴῃ 
(ἐσυπάα 'ρατῖς ἐῤ᾽ά. ὅς Ρ. 1:ὅ, Ρ. 133. ἢ. χα» 
Ρ- 131: π. ας, β. 149- Ρ. ΠΣ ΘΠ ΝΒ 

ὥσταςὶ οὐτ ἀΐϊμτιυβ αυ ἀπῇ [Διίηϊ ἱπιεξγὰῃ ὅς 
111 Ὀᾶτᾶια ἐετπηθηῖθ ρατὶ ὅς επισδάαῖ, (8- 
{{Ὀπ4τεῖ ἃς [ἀηϊοτΐβ οἰοαυ ἐπι ἃ νὰ ὡς [4- 
Ιυδτίταισαι (δτνανετίης Ρ. 77- 

Γρακμμα τοτετάμηι ἰάςην Πρηιῆςαι 40 σύν- 
οφαμμα Ρ. 172. ὅπ, κα. , 

Οὐ «ἡγε αἷς 4) ὄς (ὐτδηγηηαι οὶ, Υ᾽΄. ἴῃ (τγἰτἰςΐ, 
Οὐαί (βο άπ (ὐτ]] 6] αἱ ) (ἰἀποηῖςι ΤΊ- 

ὕει βοςευιὶς νῖτ.γ εἸαυίάςη [,ἀι1ὴ]5 ὁς Εττα- 
τι. ξζάτην 5. ρῥτῷ ἽΧά7γ οὐπὶ Ἐρηὶο Τα ἢ} πο 
εσυρδιοτία ὅς τηοηΐτο Δα ἰμεόΐοτεαιν (1. 1[)οαιῖ- 
ποῖ ΦοἹειῖ Ἰατοητὶ5 τὼ ποιίπς Εε]τοῖς 
Οτδιϊαηι 8. Βανεπ. 1776. 

5, Οἱεκοιῖῖι Νζιάηζεῶι ΕΧοεῖρῖα ἀρυὰ Μ4- 
Κι) Ρ. 76. 

᾿Οτεροιλυς θδιτίατςα (οηξξαπιίποροὶ ἀπ 6 
Ν. ἴῃ εοτρίως (ὐγρι- 

5. (ὐεροτίο ΤΠαυπιάτυιμο ὅς 5, Αἰ δηδίο 
τ 1τἰ ὦ ρΡΟΪ πη ἀγι5 ΠΌΤ. [ἀ]}10 «ἀ!εςτίριι «Ὁ 
Η χτειιοὶβ το ροῖς. Ἀπ Πα} Ἱπιρφοτάιοιῖς 
Ρ 31. οι. 

Γρῖφοι αυτὰ (δῖ Ρ. 172. Ἀ πὸ 2. 
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Η 
 Ἀπιε ἱηνεηῖληι ἤδπς Τἰτεγαπὶ γεΐετες 

. Οταςὶ Πὰς Ιοςο ροπεέθδϑηι τὸ ερ.124. 
ὅς 101ἀ.π0τν Ὁ] οὐήετν τον Πος ἸΙδτγατὶ 5 ἄρα 
τη ροΐως ὅἄ πιυϊτογπὶ πιεπ ότι πὶ ΟΥΙρ - 
πεῖη [1 -. Τειπάς Ἰοπρὰ {Ὑ1} δὰ Πρ πὰπῈ ταῖ 
Ἐ (ὑρετἰϊπροίμεγαπτ » αὐ αἰ Ππφιειείυῦ αὉ 
ἐρΡή]οη {πη ρ]}}ς}», ὑζφὰς ρτοπυπείάτεῖυν Η . 
Ῥ. τσι, ὅἅ 126) ἃς ςοπῖγα [ἰπεοϊδην (7 εςε- 
ταδὶ Τα ἐρίΠοπ 5 αὐ 1ΠΠπ|ιι9 ἀἸοτίιηεπ 40 Η 
ΠΟΙΆΓς 117) συᾶδάα ε; ΠΟΠ δυῖεπι Η,, εβέετεη- 

ἄπ εἴςτι Ρ.1216 ἡπάς « ἱπέϊοαδθαι τὸ ἢ, “ 

γεγο; τὸ ερήϊοη ; ἀεϊπάε ἀμο εἐρή θη ρτοὸ 
ΕΗ ποπάμυτπ ἵπνεηῖο {ςτὶρίεγα πε ρνι ζᾳ. ὅς 12 κ) 
αὐ} ὺ5 4υτάφηι δητία Πτηϊ υἱὰ 5 νεδΊρία ἐ- 
τἰ8π πὰς (ρετέθδι ἡ Ἠοαιετο , μὺϊ ὅς 
Ὠοάϊς ἱερίταγ 1, Κα, ν, ᾳό6. δέελον 7γ ΡΙῸ 
ΠΎΛΟ ρὶ 12ς. ποῖ. συ. ἐς ΄ἀὰαῷ Μ΄, ἰδ14. ρ. 
125. εἸοάοι, ὅ δ1- ρῃδπιι πη. δὶς 480- 
4υς Ἰοηβαβ νοςδ]εβ ρεπληδῖς (Ο]ευδητ 58- 
ΡΊἶΪ[65..) υἴ ΔρΡρϑΓεῖ εχ ἐογίιη]. πυηλ  π|ᾶῖὶ- 
θὼ5», ὅς δηιτίαυ Πα Γιατιπὶ ἀϊςεηῖε8. ρ44- 
βοτες ρτὸ ραβοτες Ρ. τὰς. ὅς 126. (οῃίοΥ 
ὅς Ρ. 168. υδὶ νίαεβρίς Ε ρῖο Η, ἅ Εἰ 
ΡΟ; 1π δηιῖ4υ} Π}ηγ}5. [π|ςτί ριϊοηθ5 Δτ- 
τἰςῖβ. )υοὰ διτεπ αἰ χ 15 νόῖεῖε5 ΟἿά- 

«Ο8 ΡΙῸ Η ἰ(ςτῖρπης; ες, δ. 7 ἅς ἀεϊπάς 
44.) ἰἸὰ ριοδδζ οἱΐπι τὸ Ἡ ὔοῃ ργοπυπεῖδ- 
τσὶ ἰυΠὸ υἱὐ ἴοτα 7) [τ υἱ ε Ιοηρυξῃ. Ἐς 
ἤος φυϊάειη τηἶτα σύη γπλδλτυγ (Ὁ ἐπ ηὶ 1114 
ἴῃ ςοηνὶνὶϊς δος] απιοτίοης Οὐθάςα ) Ἰδτιῃΐδ 
«Παταέϊζεγ 8 ἐχᾶγδῖα) ῥὶε 7) χρβεῖ ,), πίε 
ζέσης 9» 1ὰ εἰξ, ὀΐθε., οἷυα!ς ) ἃ ἴῃ ρΙὰ- 
γ]} 5») ῥίειε γ χύεε. 7) Ἰὰ εἴ. ὀίδίτε 9, οἷς 
Ὁ41Ὲ.7γ πίετε ) ζξσετε,, 404 πιἢ}}}} ςοπ- 
Βηυπίυ8 ΟΟΟΙΓΓΙΓ ἴῃ νιττεῖς ΡΟΟυΪ15.. 4υκ 
τὐϊετπῖ χιδίεπη.. δὶ δυῖςετ [,δτ|π| Η ρΓο.- 
πυποϊαίεπς υὐ 1018 γ υτί4υε χ᾿β, 7 ποῦ δὰ- 
τε κρλε, οὐ] ρη ει ; ὑπάς ρδῖει Ὅταςος 
Τεςσεπιιοίεβ τοῦ Η » υἱ ὅς ἀατιη ἀπ ἃ- 
1ατα ΠῚ Ιτετατυ 7) ΡΙΘΗ ΠΟΙ Αἴ ΓΟ Ὁ Φ ΠῚ 1 Π}ΠῚ} - 
ἕαής : αυεηδάγηοδυπ), ὅς ἐϊάεπὶ τεςζεητιο- 
τος Οἴάει εὴ ριοπυποϊΐδιϊ οἱ ΡΆΓΓΕΙΠ 9 
4«υὰ ἴῃ ἀςςεπτίδυς ροίϊτα εξ. σοτι ρέγυπῖ, 
χρε ἴῃ ρῥταδηϊερεπυϊ πὶ) ἄ ποππυπῃ- 
ἀυδηὶ ἴῃ 4υϊηταᾶπη {Ὑ]] 8 δπὴ τε)ϊσιεηῖος δ0- 
ἐεπίυβ. 4υος σομίξζαι ἃ ψοιεγ 5 πο ἰδη- 
ξίιις τεὐςέϊος [υτ[ἔε, 4“ τ πη ἀητεροηυἷ- 
ΣΑΔΏΙ Ρ. 126. ὅς 127. [4 τἀπηεη ργθϑβιῆ- 
οἰδῖῖο,) 4υᾶ φ«( ἅς εν οἱ ὅς υ ςοπίυη ἀϊτ) }8Π| 
τυ τηνᾶίυςγᾶι ΠΟΠῸ {εσυΪὸ 5). υδὶ οπηηΐα 
ΡεΓα ςυεγλῖ 7) ἐθάυς εἰἴ4Π) ΔΠΙΘΓΙΟΥ εἰς 
ἀεῦει , εὐπὶ ὙΒεοβποίξυς 7) 41 ἥος (εςυ]ο 
ΨἾΧΙΓ.), τη]}[ὲ τευ ας τε] συςτίς ἄς τοΐξα 
{τ θεπ αὶ γαιίοης 7) αυάταπη) ΧΙ,. ἀοςεηῖ . 
ἀυδιάο σι ἴσγιθετε οροτίεδῖ 7) ὅς φυάπάο 
4, τοι ἀσπηααε 9 δ] φι..7) ὅς δὶ ν ; φυοὰ 
γε] εχ δῃι αι: ΠΠτὴ0 ρᾶῖεῖ ΑἸοχαπάτίπο (95 
ἀϊες , ετοῖ πποπυτηεηϊ8 ἰοῆζε εἴν 481 8Π- 
μα] ΟΥΡ 8.) Οἱ] Βα ὀξτοτα ΡΠ πὰ. Ρτοπηΐ τ 

ΘΝ ΟΕ ΧΙ ΕΝ: 
ίσυς υἱαγραῖα μητ, ε ΟἌρεϊσαγυτα. {{τείχα 
Τα. ΠΟΠΙΪΩΙΡῺ5 ὅζς, Ρ. 127. ἢ, τῷ '. ὅς ρ, 
179. ἢ. το δὶ ρτοβράτυτγ νὰ] Αὐρωπὶ! τεῖῃ- 
Ροιε τοῦ οἱ ὅς τοῦ εριομπυποιτίοπεπὶ σοὴ- 
ἑυίατα ἕωτ{{π., Εοτῖς ἀριὰ ἰρίοβ δπιίφωυϊ (- 
{πος ὥταςος τὸ Ἡ πες ε, πες 2 ρυτπὶ 
Ριοτίω9 ομαῦαῖ 57). (εἀ4 ᾿ΠπΠς εταῖ 4 4 4Π 
βῬηεάίις ἐπιοτ υἰΓάπη4ιις νΟσΔ επῈ [ὉΠῺ8.) {5 
4ὺς δὖ υἱγᾶ4ιε ᾿ἰτέγα τεηυΐ ττει ν 410 εἰς 
στεῖβ., ρτοϊπάεφυς Οὐ ποχιὼ9 σοηξμίοπι » 
4υδηι ροίζεα ἱηνεχις ποι ἰτυθεῖε ὠνὶ πορ]]}- 
ξεηιῖς. δὶς αρυβ [1 ἀτῖπος νιςὶπιΠίηγυ τ 
ως τοῦ εἰ) τοῦ 1) ὅς τοῦ ὁ ἰοπυπὶ ρτο- 
Βδτγ Ρ. 127. ποῖ, τ. δὶς τὲ ἰκαπιεῖζ Ηε-ν 
διδίσασι εἰς αὶ ΟὈίσυτα 3.) 40 8{1 οἰ πὶ 9 τη Ϊ χα 
ταπι. δὶς ἔδιηρεν ΟΠ] ἀχιὶ ριοπυῃοΐδης κα 
«υοά 5.γΓ{1 ριοουπειᾶηεο, δὶς βαεαρ ὅς ἀ ηιηι 
Αἰδρῖςαν ΕΠ ἀ ποὰρ 4 ἡ τηοάο εν ἰιος ᾿ποὸ- 
ἀο ὁ ὅς πηοάο ω ἰοπαπί 5 ἃς νατῖὶς ρῖο νᾶ" 
τ αβεγυβευς ἰοει8 δ᾽ 4. ὅς ρ.128. 1 ποῖ. 
Ηδς (οἷα νἱα ςοης!]αγ: ροήμ πε ἢ γα ας 
1114 ατσυπηβητᾶ.» 4υἃ ΡΓῸ υὑτά4υς Οὐταςς 
Ππηρὰ ργοπυποίατίοπθ ατΠ]πάιῈ αῇξγαπίωσ 
Ρ. 128, π᾿ ποῖ, 

ΗΣ εὐπὶ ρτὶηηυ ἰπνεπι πὶ ἔμΐτ ,), ἰη γεῖοιῖ 
ΑἹρμαβθεέῖο Ατιΐσο, πθῇ ὅγαξ ψόςα] 6, (εὰ 
ἀυπταχας αδἱρίγαιοπιβ Πρβπα πὶ ,), ψος 4] θεῖν 
4υς δάἀΐριτδηάϊβ ριβῆρεθατυγ», αὐ τη ΗΥ- 
ΨΑΣ ρϑξ. τό8. ἩΟΙΔΕ,. ρτο οἷἦδε, ἰδ 
ΠΈΕΈΡΜΕΣ, ριο ἝἙρ μεγς, φυοᾶ Ε]. Οοτὶφ 
ἔγαυ αὶ ἕως, ΕΒΕς πος φυτϊάςξπ αἰρίγδειοῃὶβ 
ἤρηυην 4 τάσις ᾿υτρίετυης Εττγυ(οὶ ἀϊςε- 
ῖες Πεγχῖε, Πἄεγτῆε ἅς, πᾶς [Διὶ Ε- 
ττυΐίςοβ ἰ]Γ811. 7) υἱ Ετγωϊοὶ Οτᾷςοβ» σεῖς 
Ρίεταπε,) Ηενέηϊες, ), Ηεγηῖες ὅτε. Ρ. 122. ὅς 
113. Ηϊης δῖε ἰηγεητᾶς [το Γ85 δίριγαςᾶξ » 
τεπυΐδυβ ςοπίοπαπιίθας5 αἰρίγαηάις ὅς τοῦ 
Ἃ ἅ τοὺ Φ Ἰοσυπὶ οσσυρϑητίθυ5 δάϊυηξες- 
δῖ τὸ Η, υἱ ράῖεῖ ς σο]υμιηπᾶ Ν᾿ ἀη᾿ληᾶ 

. 120. ὅς (ςγιθεδδῖυσ ΑΠΗΡΟΣ ὅς ΚΗ- 
ΡΟΝΟΞ 5» ρῖο ΑΦΡΟΣ ἅ ΧΡΟΩΝΟΣ ς: 
ας ἀεϊπάε ΑΠΕΡΟΞ ἃ ΚΕΗ͂ΡΟΝΟΣ ς: δ 
νι ἀεβ Ρτιοτερ ἀϊπη] ἀ!ᾶῖαπι τοῦ Η ραττεπὶ» 
ΒΞ αυᾷ δηῃιιαυΐτ8. δίρει! ἰρινῖτις Πηυτ 
εταϊγ υἱ ε)υίάειη Η ροϊϊετίοι ρδτ8 "1, (ρὶ- 
τἰτὰς ΙΦΏ18 βρη ὰπι Σ ἐχ 4 Ρὼ5 τηρἷτο ρος 

ἤεα ἀεῆυχεθῶς οἵηδίυτη αυϊάςξαι τεςεπειί- 
ἤτηχ ἐριγιτααπὶ ἰοτγηγὰ “δά ςε]εείτβιςῖα 
(ετιρθεπ αὶ εχοορίταιᾳ 7 {εἀ δου! 4 ]οΓε8 4. 81 
Ρυϊας Μοπιίδυςοῃ. εσὐτη ΟσουτΓάπε ἴῃ ἰη- 
ἰςτὶρείθης ἴηι ΠΗ ἐγουϊαπεηΐα τυάεγα ἄε- 
τοέϊα Ρ. 132. δρίπἰτυς. δυῖέπι ἰεπὲς τ. ὡς 
δίρετοβ ΕΓ ἐσ ἀυξδυς αἰπλ]ἀττῖς ΡΑΤΓΡ 5 
τοῦ Η, υοά δπτ|4υ1{ΠΠ|πῆ αν αἰριγαιϊ οπΐξ 
Πεξυυπὶ εγὰϊ 7) ςοηἤδῖοϑ εἰς τεξϊς οδίεγνδυξ 
ΡοΙρΗγγ. Ρ. τογ. ὅἅ. Οεοῖριυ9 Ομποτοροία 
ἐπως Ρ. 197. ὅς τοϑ. ἢ. 2. ἄς [1λιθιηεάες ρ. 
1:2). Ετ ἴος αυϊάειῃ , {εἸΐιςες Σἰτειὶς το- 
ὨυΙα8.ν ἀυᾶηαο αἱριταπας ἐγαης57 δα ρὶγα" 
τἰοΩ 18 ἰἰρπ πὶ δάμη χιης ψεῖεῖαδγ ποὺ εἴοϊ ἃ 
ἀϊίςιαν 5. σο]πγηά ΪΝ ἀμ!ᾶπᾶ) [εἃ ὅς ς δςῇο- 
1115 ἰπεάϊιι5 τη Τ)ιοηγ πὶ Τ᾽ ἤγδοοτ ρ, τσὶ, 
ὅτε ὲιοπιεάερ.ισζι. ὅς 122. δὶς αὶ δοάε, ἔπεγ- 
ερίηεγ ἀϊχοίμης }νατίηϊ 7, 401 ἱπεςγάυτη ἃς 

τξ- 



ΤΙΝ ΘΌΠΕΣΚΙ Ν ἘΞΈΞΓΌΜ. 
τεσ Ὡς ΟΥ̓Σ ΩΣ αὐ ρ᾽ αἰ ου 9 ἰογηιατη, ἰᾳ εἢ) τῷ 
Ἡ ἀϊιπϊ ἀΐδπι ρᾶγίθπι, 4 ἴπ1Ὶ}}}085]}Ος ὑπ 

ἽαοςεΠΙτ,, ἴα υἷ5 δΔἀδιδυσγαπτ πιοπυτηδῃ- 
εἰδὴ. ὺς ΕἼ ΔΈΆΔΙΒ., δὲ ὭΕΜΟΣ5»ΤΕΈΕ- 
ΝΕΒ, δὲ ἰπρίυβ. αἰτεγαπι τῷ Η ρδτιεπιὶ ρΓῸ 
ἰπῖερῖο Η υἱωγράταπε,)γ) υἱὁ ἢ ἈΖΠΟΒΕ 
δίς, Ρ. τ2ο. ὅς ει. ΡΟΙῈ ἵπνεπίαβ “δυϊεπὶ 
1 τογᾶ9 αἰρίταιαθ., (Οὐαηιπχδιῖςὶ τας) δηῖε 
ΞΡΟΥΡΉΥ ΓΕΏΙ γ, Τριγίτη5. ᾿εαϊς “ὅς αἰρεγὶ ἔ- 
5παπι ἰὴ ἴοἹα [ἰτογὰ σοηίοπϑητὶ Ρ τετίαε- 
τητ.., 4 8πὶ νεῖεῖες Ογδηηπγαῖῖςὶ ΗΠ ευταὶ 
Πτετῖβ αἰρίται! 5 αοςσεπίεηϊ,, δὲ δα ΟὈ ΠῚ τα - 
πὰ Πἰτοῖὰ σοπλαπόξδιῃ, ἐρί γῖτω [επὶ5 4ἴ σὰ πὰ 
αἰρεια (σς!ϑι4ηι., ἃίρετο ποῖανξίωης.. δὶς 
ἐρίταγ Φυδεθαης Κατρος ρτὸ Καπροτ.» 
ὃς φοίτα Χρόνος ) Ρῖο Χ ῥέγος : εου]ὺς 
“αὐτά ταὶ νεζεγγι τ οἷς, 7, 4 πε [ἢ ἢϊ5 (0115 
ΤΟΓΙΠΌΠΠ5 ΨΟΟΙθῺ5.,; 4ὐκ 4 Ρ ἰῃεϊρί μη, 

ἐν Δὺ ἴθ. 4υΐθυ5 ἄυσο Ῥ ςου)πέξα ΟσσΓΓ τ, 
γε σία τὼ Ηοπιετίςο (οάϊες Ματιείαπο 
ΡΟ τῶι, ἢ) (ρίγίτα δυτεπὶ τ ἀϊο ἵπτοεν ἀπι85 
νοσα]ες ὅς ἴῃ πιράϊο ἐοιηροίτοτυτα ἰςἐτο.) 
ὐυεπδάϊιηοάιπ ΖΕοΠ  ςαὰ ἀϊρασηα ἱπίω" 
ΤοῦϑιυγΓ 7. ὧἱ ἴα ἄωρος, πλγσέαλος, νἱάς 
Ρ. 119. ἃ 129, Ατ νεῖο δπῖε ἴηγεητοβ (ρὶ- 
ΤΙΓ08.) ὅς Ιοπξε δυτίαιιΐοτα ἀΐριγατίοηϊθ “ἢ - 
588 γ ὁ 4υϊδὰς ἀειναι! ἴὰπει Πὶ (ριίτγῖτι» 
ῬΙο Ιἰτετῖβ αἰριγατὶς ὦ. Χ. 40 ποπάυπι 
εχ Πεσαος ) πυᾶὰε ἃς ΠΏΡ]ΙΟοΙτεῦ 11, Κὶς 
ἐου δεθαπτι δπητίαυ πὰ! (ὐτὰςὶ 7), ὃς Α- 
ΠΡΟΞ, ΚΡΟΝΟΣ,, ρῖο ἐφρὲς, χρένῦς Ρ. 
21, ὅς 122. 86 1016. η. 1. δὶ ἀγ01]14 οὐουτ- 
Ταῆτ᾽ ἐχοήρία, “εχ ᾿δυτίαο!ΠΠ)Π0}ς 
ῬτΟηΙδυ 5, βυστροφηδὲν ἐκάτατιβ ἀέῤρτσιη- 
Ρία. δῖς ἀρὰ νεῖετες ἢ ατῆπόβ, αἰ τπὰ]- 
τὰ γε α Δητὶ4υ' (ςτίριυτς Οὐχος ἴοτ- 
ἸΨΑΥΟΓΌΕ 7) 1Π τοί ταϊα [1 τ ἱηα 5 
ΤΉ 4:2) το Ῥδαητοα; ρΡ.. Ὑ71: Η χε ΠῚ ὅς 
ἘΚ εὐπὶ αἰρίταιϊοῆς σιθηυποῖατα) ναϊοσδης 
τὸφ, δ τὸ χα πε δἰρΊτατοπο, ἡ πιρ] οἰ 8 

ΣΙ ΠΕ ἘΓ δὲ ΜΡ. ΤΩΣ. ὃς 176. ΩΣ νδίθτοϑ 

Ὅτζοι,, “φυέξιηδαάπιοάυπ Ἐξεδταὶ.. ἢς ἄς 
Τα) ἠ45ε: ἴδηε 9 7}0γτ16 ἈΔΌαΙ ΠΕ νιά δη.- 
τῶν Ῥ.1γ1. ὅς Ρ. 1125. 18 ἢ. 0δ1᾽ ρτοῦϑδχυ πὴ 
εἴ ἐοίάειη Οταςος γέζεγεβ τς ὅς Η ἐ ΓΖ ο8, 
Τὰ ΠΑΡ Πἶς κρευα τῆοϑὴϊε, Ῥοίϊεα νετο 
(ταχεῖ αἱριίνατιοπὶς ἤξηυσι ἢϊίζε [{τεγῖ5. 8- 
{ριγαπεᾶῖς «Ἰἀϊἀετυηῖ, ὡς ᾿Ἰτετῖς Η ἔδεαις 5, 
αυς νυ]ζο πιεῖηοτίᾶ ςδυΐλ Βεξαά Κερξας 
γοοδητγ, Ὅτ 7) 4υλπο δἰρίγαις εἰς) 
ἡΩΡΟΠΕ ΔΓ νίγρυϊα τγαηίνέυία, 4 4ῃ1 Καὶ 4- 
ΡΡε νοςαὐδητ΄; υὑπάξς ἼΠΙΕΥᾺ γάρρα!α 7 1ὰ 
ΕΠ αἰρίταῖα, Ἐχεὰρ!α τί ἂς Εχοά. 20, 
ψεΥΐ, 4. 13. 14. ὅζ τς. Α ἀδ᾽δίται δάϊις εἰς 
μαῆς νῖγξυϊαηὶ εἰ δηίνεΓ (Δ ΠῚ ἴῃ 4υϊδυς ἀπ 
νεϊεγίδυς δι] οτυ Ἑ ἀἸτοπδυς (Του ἕδη - 
{ΠΟ ΡῸ]. ἱπυρτε 5, ἴῃ τεςσερτίοῦι δ.5 δ- 
τσ ᾿Ι γῖ5. Ρ͵δης ἐχο]ενιβς, ονίεγν ας ̓σἤ δην 
τπεβ8 Βυχτοτῆυς 1π Ερίτοι, Ἡερισὰ ταηι» 
τοαῖῖος. Ο. 171. [π΄ του ϊεῖς. Τοίγὶ ρεϊοαἴθα5 
Οτχεῖς Η Οἴδευπὶ ἰτὰ ργου!α5 ἀερίφξωτη 
«οηΐριοίτυγ τ » ιτηἰπυίςυ!] πὶ [ τὶ ΠΟΥ ΠῚ 
Ῥ' δ: Αἰὐπίει ὅς ἴῃ Χ Οἴχοο ; αυοά 
Ῥοίήξ Ἰἴϊεγᾶπ) 1 ατὶπαπὶ Ὁ 1η πος 1πά τς ρο- 

' ον». 11. 

: 

[πίζεϊ-- 

ὡ Ἶω] 

ὃ 

ἔτι πὶ) ὅς ἴῃ ᾧ, «υϑά 1014. τερέτι ες. ροί! 
Ῥ ]ματίπυπ. 

Βλάτίαπυ ἈΠπεῖογ, Δ΄. ἴθ Α ἀτίαπης. 
Ἡ διηθιυϊγρεη!ς ΒΙΒΠοθεςα., Μ΄. ἰὼ ΒΙιδΙ19- 

τῆεςα.. 
Ἡ ἃτροοσγδιίΐοη ὁ Δ διδάσκαλος, ἰδυᾷαῖαξ 

ἴη Ηοαππειῖςῖ5. Θο ΒΟ ἷς Ματοϊαπῖβ Ρ. 184. π. 
ΗἩνετοδιηρὶ ΓΙ Πεττατίο ἀπ ναγῖβ βγάςσϑγ οι 

᾿τεγάτωπι ἔσγίρταγα ὅς [ογπΊὰ Ρ. τό. 
Ἡερταῖς δατίφαΐτυβ ἔς ραπέξα νοςαϊΐα, 
ΑΔ Ι οἰβ ὅς διδοῖς Πιπρ]εἴτατε {{π}1118 γ) 
Ριουαθῖ]ς. Ράξ. ττὸ. ποῖ. σ, ἢ υο εὐτῆς- 
γα ΒΑΘΡΙΠΟΓα ΠῚ {στιρτώγα ρελετα Ρ. τιο. 
δε χει, πὶ 2. Ηεργαίσιαι γεγαπι σα πὰ ΟΠ δ᾽ - 
ἀαῖςα, Αταθὶςα) ὅς ΖΕτΗΪορίοΑ Πἰπρι 8. ς0}}α- 
τυπὶ Ρ. 128, ποῖ. 

Ἡερεπιοη ἰαυάδταβ. ἴηΠ ΕΗ οηχοτίςῖϊς ϑοδποϊὶς 
Μβιείδηϊς ρ,τ8ς. ηοτῖ, 
Ἠε Πα Μοπηςῆϊ ορὰβ δὲ διαφόρων μέτρων 
᾿ Ἑεθτίοῖο ἱξπούσαν.. Εχ {ΠἸ|ο σβρυς ἱπίοτί - 

Ρταπη περὴ τῆν ὧν τοῖς ξήχοις καϑῶν,, 
φυοὰά ΡΙυτατόμο ἐπιηοεῖτοα ττϊδαταπι εἰξ ο,, 
ὃς, ὅδε 86. 

Ἡε]οάδοτι ἐιαρτηεπταπ) ρ. τ... Ηε]ϊοάοτας 
Ιατάλτως ἰὼ Ἔοπιετιοῖε δοῇ 1115 Μαιςϊδηῖς 
Ρ' τ84. 1 ποῖ. 

ἘεΠ]απΐσας ἐν πρώτῳ τὴ ᾿Ατλαντικῶν 8: ἐν 
ΤρωΓκοῖς ) ᾿Ιδαδατὰ5 ἴῃ Ηαπετίςεῖς ϑοδο- 
15. Μαγέϊαη!θ Ρ. τϑς, ποῖ, 

Ἡ ταοίσοη ἰδυάαδτας θὰ Ηορετὶοῖς δ. ΠΟ  ϊς 
Ματγεϊβῃΐβ Ρ. 184. ποῖ, 

Η εγδο!ἀςς Ῥοπτίσας Ἰδμήφτας ἴπ Ἡοπηγετῖςὶβ 
50 Π0}118. Μαγοϊδηΐβ Ῥ. τξ4. βοῖ. ἶ 

Ηξε βεϊίτας ἰδυάατὰβ ἴὼ Ηοιπειῖεῖς δ. 1118 
Ματεϊδηΐβ Ρ. σϑ8ς. ποῖ. 

Ἡ ετοοῖδηὶ. (ΟἹ. Ἰομάππεβ Ὁ’ οἵα! ἰςαβ. οἱ ει 
ἀς ἢος ζ᾽οταιπεητατία ιν εὐϊαάίτ ἢς ἰηίοιϊ- 
Ρτυΐ : Ζ7Ἰειποτίὸ ἐβονϊοθε ἱπέοτπο 4] ζαυκ- 
ἡΐεγε σεᾶγτε Ἡετεοϊαπὶ, Ζεεεξεγα 4611) .40..., 
4- Ῥεμεχ τηγὅ. Ρ. τῇ χ7. ἴῃ ποῖ, 

Η εἸου!βηφηίεβ Α πεϊφυϊτάῖεβ, [πὶ 4πίπεο Τ' σΏ10) 
ο βα ῥ'΄η2 ἀε᾽ Βτοπχὶ ἀε|16 «πεϊερλεὰ 4 
Ἐτοοϊαηο) Ναροὶὴ ἀγόη. δὰ εαϊςεῖῃ Ἰε σίτων 
αὐτεα ᾿᾽Πέτιατίο . ἴῃ 486 δητί φαάγιτη []- 
ΤΕΙΩ ΠῚ 7. ΓΕ ΠῚ ἃ ὧλ γ, 48 4 τἰγ δηλ ατη, ὅζς, 
᾿ςοπἤευεηάαγυτα Τἀτίο 4 Ετγαποίΐοο 14 Νὶ ε- 
83) ὅς 4 Ῥεῖτο 14 εζα Ἰρίωβ ἔγάιτς δουϊς 
ἀετεέξα ) ὅς {ε]1ο ΠΟ ὐὰ ςοϊηρτοθαῖα . 
δες] αγάτ 0. 1.4. ὅς τύ. ὥθῦ, [0 1,1]. ρ, 
34. ἜΣεμΥε απεῖοθε α᾽ Ἐς οΪάπο 7 ὃς Ὠϊης 1η 
Τάρυ]4 ἢμὶς Τϊδιτιθα (δ) ἐξα α. 1, τε]}- 
οἰοί Πῖτας ἐχ ρτε {4 ςοπίρί εἴταν φὰς ἃ ἀπ 1π- 
{πτίρι]0 δπῦ. 1.74.3. [πεῖ τυάετα εις ὰ- 
πεῆπ]ὰ ἜΓῸ[4.)γ. 4ηἃ ἸΙ εγ15 πρὶ ὅς γυδτὶβ 
σαὐτίϊ 15. ἔπ ρᾶτίεις οχαγάγα ) ποιδρατζυτ ρὶ- 
αἰ 15. ὅς δοσεητ θυ δ᾽), φυοέμπ) ἔοτιηᾶ δὰ 
Ὠσάὶ ἐγ πατι ΡΟ Χιπὶς ἀςοεαϊτ, φυοά ἄς ἰρίυπι 
ναϊᾶς οὐίετναπαυΐ, 7), ὧς ὅὲ. τὸ όεᾳς [υὺ«- 
{τῖρτὶ ΟΠΠΗΙΟ., αυοάσυς σοπίγα νῸ τ ἀτε πὶ 
Ορ᾽πΐοπεπι ἀςηιοη γαῖ, ἀοσεητ ΠΠν., (ρὶτῖ- 
τὰ ΠῚ ὅς ἙΤΠαγαΐζοτὶς οὐτνί υἱόαν δρυὰ 
Οταςος ΤΊΣ τεαῖροτς ἔοττε Ιοηρο ἀπιίᾳυϊδ- 
τς) {εὰ τεςεπτίοτει εἴς ποὺ ρος ρ, 13:1. 
132, δὲ Ρ,144. υνϊ ἄ ἰπ 4110 ᾿ηοπυπιεοτο 

: ' οο ει- 



ΤῊΝ ΘΕ. 

ΞῊ εὐ πε σαυτήνα ΕΒ οπηαπογυπγ [ογῖ- 
Ρτωτα νεεξία ρ. τάς. Ρ. 149. ὡδὶ οὐδίεν- 
φΔίΏΣ 1]]|ὰ τ ρΥἰπιάτη ἘΠ ε του] Δπεῶίειη. ἰη- 
(ςτὶρυουειη, Ὁ αἰ πὶ Ρτοτὶο ΠῚ πλάτη 7) εἀϊ- 
ται [α1ΠΦ ἃ (Ἱ. -«((ἀποηῖοο .}γαυ}}}} ,. «αὶ 
δρτερίο ἀς  Ί΄Ία Αρρία ἰῦτο Ἰρποτοις.», σὰς 
)πίφυςν», υὐ ὅς ἱπηπηοτταὶϊς ΜαΖοξθ τι) ρηοῖς- 
Ρυκ ἔχης ρδγῖέβ, ἴ ἢσς ἰρ]εά!άο Ἐεῖσα- 
Ἰαηεπίϊ τ Ἅ οὐ φυϊτατ ορεῖε. Υ,, ὅς ρ. 
1:9. π. τιν πρὶ εχ ἅπεα Ἡοσιμδιςἢϊ ἥδε 
ΤΟΝ. ρ.-γ:. Τάρα!..17. Απεϊφυῖτας. ΗΠ ςτ- 
ςὐἰδησηῖ, ΨΟΓῸΠῚ 86. βεγεη πὶ ΓΟ τ τ ΓῸΓ 
(εἰς δεν ται 1115 Η ἐγηχάγο! ᾿ποηλεῆ ..γ 401 
ταὶς Ερίσατ! ὅς ἤχτεβ ὅς {μσςείίογ 7 φυίάυε 
πη οὐπηΐρῃς Εαἀϊεϊοπῖθ 5 (Ἰςεγοηΐ 5) 9εηες ἃ, 
Ατρεηαι.), ῬΊμωτδιῆὶ ὅτς. πηδ]ὶς Ἐ δι ᾶ- 
εὔυ9 νοζσαίὰβ εἰς. 014. ρδρ. τς9. ποῖ. 1. 
ἰηάϊσατυν Ἱποδίτυ5 ΗΠ οάηΙ περὶ ἧτο- 
φακὺς τταΐφξαῖῃς ἱππεῖ “ΠΠ οὐσυ]απςεηίϊα τὰ ἀετᾷ 
Ἰρετζ 5.) ὅς εἰπεηάαῖυγ ἂς ΤὩρρίείωγ Ν, 
ὅἅζ ρ. τός. υδὶ εχ ὑπ [πίςτὶριίοηε Ηετους 
Ἰαηε!  ρτορφίυν σεριο ΨΟ τππἴτὸ δητίφυΐ 8 
εἰς αι δ} εγεάτάϊ οπιίαυςσοη. 

Ἢ ετηλδεῆυ5. ΚΝ, ετ τε. 
Ἡετπιαρρί85 ἰδυάετυς πη Ἡομοτίς! 5 δ. Π011}15 

Μδιεϊδηῖς Ρ. τ84. ἴῃ “ποῖ, 
Ἡ τις 5. οεἰερετγιῖ πη ὃ ΒΙ]ΟΙΌΡ 5, Ερὶ- 

εὐτὶ ἢατες ἐς "ἰσσεῖογ., πηα]ς πὶ Ομ ῖθι 8 
Εάά, (ἰςεγοηὶβ, δεπεεᾷῷ 7 Διδεηκὶ, [9 10- 
βεηὶς [μ8εγτ|}}) ὉῬΙωτάτεΐ! ἅς, νοσάτυγ Ηοῖ- 
τάσις. ει ἃς ρβεγπλάη απ ἍΠ]18 πο- 
ἴεη ἀοςεῦῖ πε ο]υίάειη δια σῦν [π- 
(ετὶριίοης δ] εέξ4 . ἃ ᾿ἱπεάιτ Ρῃιοή ες 
ταὶ νο]υδιοῃ περί ῥγτοσμκῆςγ ἰητοῦ ἤ ετου- 
Ιαπερῆδα τυάετα «ἀειεέξα ρ. τ9ς9. ἢ. 

Ἡετγῖα (Ἰοπιοεηταιλι πὶ Οτζομαὶ ἴῃ Ρίςιο- 
εἷ8 ΡΠ α ἄτα σὐπὶ μὰ Ν᾿ ἐτίϊους ποιίᾳ 6) 
ὅς Νεαροι της ΒΙ] οἴπεςς 5. Τομδπηὶς ἃ 
(ἰδεδοματα ΗἩ ι ἴοι 7 εὐυ(ἀεπηᾳυς (οἀϊ- 
εὐτὶ Οτζοογυπὶ τεςςηΐοης 57) ΠΙΟΧ εὐἀϊτυτὰβ 
εἰς ΒΑ ΡΟ ΣΤ ΒΟΕ ἡ ον 

Ἡειπιορέηες ἰαθ δι ἴθ Ἡοιπετοῖβ 5. ΠΟἾ118 
Μειχεΐαπίς Ρ. 18γ. ἐοζ. 

Ἡξετοάες Αἰττίοις ἤπ ὰα ςε]εδτὶ Ἑδτγπείϊ 4- 
πᾶ (ἰοἴυημα ρι σαν Ἀτιϊσοτγαπη οτιποξτα- 
ΡὨἾαπὶ ἱπιίτατας εἰς ρ. 122. 123. ἅ Ρ τόὅφ. η.1. 

Π ετο ἀϊδὶ Οτγδηλτηατ οἱ ορω συ! πὶ περὶ «οἰ χὼν 
λέξεως πυπς Ρτηυ τ εἀϊτπ Ρ. 85 ΑΠυὰ 
εὐαίἀεαι Ἡειοάϊδηὶ Οραυίσυ! αμ περὶ σχῃ- 
μάτων πὰ Ἡοπηετῖοὶβ δοῇο 18. Μάγοι ᾶπι8 
ἰδυάαιυ πη, πυης ρηπηυμὶ ἐἄίτατη ἃ ρ. δό, 
μίφις δὰ ρ,.97. 1ὴ)ς 4118 εὐηΓἀςπὶ {Γἀρτηςιν 
τς Ρ. 8ς.. Ἡετοάϊδηϊ 1061}: περὶ βα9- 
βχρισμὰ χαὶ σολο:κισμα κατα πλάτ"», 

ἃ (χτπτηο Ν᾽ δ᾽ εἰκεηα το {7641 Α πη ΟΠ Ὸ γ 
ᾳυοτυτήαυς νετὰς δυΐξξογ ἤυς υἱάυς 'ξηο- 
ταραΐυγ,) Μεοιείᾷποτγτυιῃ (οάίςυπι ςΟΪ] ατίο- 
τς εἰηεπάδιϊ ἃ Ρ. τ7.. πίᾳφῃε δὰ ρ. 1γ8. 
Ἡειοάϊαπι» ἐγ; τῷ ἰλιακὴ προσῳδίᾳ γ ἐν 
τῇ καϑολικῇ Ὡροσςιδίᾳ,, ἐν τῇ, ορϑργρα- 
φίᾳ,, ἐν τοῖς ἡνοματικεις.) ἐν τῷ π͵οιί- 
μκτι τῷ “δὶ παϑῶν, ὁ. ἐν τῷ περὶ σχι- 
μάτων. Ἰαυάάτυς ἰπ Ηοπιειῖςῖβ δοῇῃο  ς 
Ματιοιϑηΐς » ἴθ 4υϊθι8. πιᾶσηᾶ Ρᾶγ5 {ΠΠ105 
᾿Ιλιακῆς προσῳδίας ἰεῖγᾷτα εἰϊ ρ. 184. ποῖ. 

205 ΒΥΕΒΟΝ: 
Ἴη -Βατγοςεΐαπο (οὐὐἶϊοε 179, ἰφγνδίυγ πἴᾶς- 
ξυ3: Ῥτοίο ἀν: Ηςτο ταὶ Βρίτοτῃο) ἃ Τῆεο. 
ἀοῦο ΑἸεχκαηάτιηο, ςεἰεθετγγίῃλο (ὐγ δι ΠΕΔ 
τίςο. 7) “ςοηΐεύξα ρᾶϑγ- “173. «ποῖ, -Ἡ το αἴ 4- 
5. Αροϊ]οηῖ γίοο! ΠἸΐὰ5.7. Πηρεταχοτὶ 
Μίδιεο Απιφηΐπο ςῃατας ἰαἶτγ, οἴ φὰς απ 
'προσωὰᾷίαν -καθολικὴν ᾿πίοτρῆς , “πηυϊτάφυς 
τεϊίφαιτ (ςτῖρῖα ρΡ, 87. ποτ, (τ τ᾿ποιηϊπε- 
τ ΖΕ] 5. ἰριὰ. [π (ἰἀταίοσο Μαιείαθο 
πητηεγίτο 1111 ταὶ υΐτωτ τι ατυς ἱποάϊτἊι9 
πε: παραγώγων "λέξεων ἀπὸ διαλέκτων 

ρδ ς. : 

Ἡετοάϊδηυ5 πὨ! Ποτίοις.. Ἐκ Πὰς Η Πξοτῖα ἐπ τ 
ξερὰ δρυά Μαραείαι τη Ῥοδωγιθ, Ρ τὸ. 

Ἡειοάϊεσυς9 ὁ Ξγλυβρια»ὲς Ἰαυαάοτυς ἴθ Ηο- 
ὨγεΤίςΙ 9 ΘΟΠΟ] 5. ν᾽ αἸοίἀηῖ5. Ὁ. 185. ποῖ. 

Ἡετοάοιυς τρβητηδαῖυ8 Ρ. 129. π. τ, Αρυά 
εὐηὶ οὐναγνῶναι ἤρηΐῆςα; πείσαι Ρ. 179. ὅς 
ιδο. Εχ 1Π|ὸ ἀχοεῖρια ἀρυὰ ΝΜί φοατ: πὶ Ρ. 
65. τα ᾿πηίτατι5 εἰς ΟΠ οτίοϊ 5 Ρ. 49. ἢ.Ἐ- 

ΖΙετοάοτι, Τῇυςγ ἀνάϊ5., “ῬΕΠΠΠΕΙ.. δ᾽ οτυ ἴῃ - 
αυς ἐρτεφίοτα τη Α αὐτο πὶ.) ἃς ΓΑ ΙΕΓΕΙ͂ΠΣ 
-“Ῥοειαῖυμα ορεγα ἔρεάς σοτευρῖα εἰς οὐίετς 
νδῖ -ῬΠΙ]επγοη 7) “ος]εθειαγὺ5 (τσ 5.) 41 
ΑἸεκαμάϊο Μαρποιςοανις ἔμις ἀρυὰ Ροτγα 
«Ῥυγη. ὡδὶ ντάς αυδηγάδια Ὁ ἰοΧαπάτι “(ον 
τ 1 Τὴ Ἢ οἵη εν πὶ εητεη δτίομεπι ρ.136. Π. Ἵν 

Ἤεἠοδωυς ἐν Καταλογοῖς Ἰαυάαῖυς ἴῃ ἢ ο- 
πγετῖς 5. δ ο1] 15 Ματεῖϊαπὶς Ρ. 185. ποῖ: 
Εχ Ἡεἤοάο Εκεειρτα ϑρυὰ Μαρατ. ἴῃ ἱΡο- 
ἑωγιξὶ Ρ. 79. Δ΄ νεῖς Ἡεποάὶ ἢτ φυοά ΠΗ 
ττϊδυΐζν Εδ᾿ετω πη ὅς Ορεγααν. ρ ΟΟξυλ1 ΠῚ 
ἀυρίτας Ἢ ετοἄίδηυς ρ..89. ἽΠΙὰς πο εἰς 
δουζαη Ηδτσαΐὶς σοητοπάϊε ΤΠεοάοί 8 » 
Οὐτῖσι 5 ΔΙεχδηάγιπυς Ρ. 174. 

Ἤ εἰ ΟΠ} Βεχίςοπ , Μαιοιαηὶ ΤΟ οάϊςεὶς 7, 4υϊ 
ὨΠΙσὰΒ ἱπ τοῖο τετγάγαπὶ οτὸς εἰς οτεάϊ- 
ΓὨΓ.7γ. ςοἸ]ατίοης εἰ γαῖα ἃ εεη δια 
ἃ Ρ. 254. υίᾳυε 4( ρ. τότ. Ηις ΟοάεςΣ, 
4ὶ ἱπ Μαιςοίδηα Βιδ]ιοιῆεςα (εγνάζυγ, ἑαϊτς 
Ἰοδηπῖ5 Δςοῦδὶ Βαγάς!!οηἱὶ..) πο 1} }5 Μδη- 
τὰ 81.) 4ἱ τ πὶ ΑἸάο (Μαηυτίο εἄἀεπάυτη 
ἄοπο ἀεάϊτ.γ ὃ ἀρρᾶτες εχ Αἰ άϊΐπα Ερὶ- 
Ἴο!α ἰλεάισδιοιϊα δὰ δυπηάεηι Βατάεϊ 95 
πὴ, ριαῆχᾳ Βάϊτίοπὶ Η εἰγςοῆι Ν ἐπεῖ. 
δηῆ. ἀγῦ4: Ὅι ζΖῇ;. δὲ Δ ΟἹ Ὠ Ο.ύ- 
νΗΠ1Ὸ νι!υ5 εἰς ἀρυά [ο. Βαρτιἴαπι Ἀ εςὰ- 
πϑἴυη 7) ἀοέϊ! ΠΠτ αὐ Ῥ διτιοίη Ν ποδία μη 
41 «απ οσυπὶ ᾿ΙεΙρυΐ5 (ἃϊς (οάά. Β:- 
ΒΠοΙητεα Μειοίαπα Ἰεράνις Ρ. 254. ποῖ. τ, 
Ἡϊ!ς εἰξ τάεπὶ |Π|ς Οοάςτχ 7 εχ 480 ἀετῖνα- 
τὰ εἰ ΑἸάϊπα ἙάΠῖο, φυᾷ εὐ) Η ἀς1}Π1- 
'ης καὶ πόδα (ἐ4φυϊτγ .) ἃ τε]! ριοί ΠΊπης τε - 
ΡΓΔίοητας ,», πο αυϊάεπ) ρτουτὶ ΟΙ πὶ ρτῖ- 
Ταϊτ 5 ἔμεγᾶς ἔς! ρίὰ 5.7} {τἀ ρίουτὶ εσυμ 
Μιυίων! πηᾶπυ εἰηοπάξτιις ἴωἶτ 7) 411 δπτὸ 
φυδ ἢος Ἰρίωπ Αρορξιαραοι Τγροιμε- 
{155 4υογυτη (οτ ἀϊ ἀάγωτη πηᾶηυ σὴ νε ρα 
εἰἰδπὶ πο ἴπ τὸ ϑρραίξηῖ 9) ἐχσυάδεηά πηι 
τγδάέτεῖγ πος ρτίας Γεςορηονϑῖς ) ὅς 86 Π)δτγ’ 
δἰπεπὶ ἐπχεπεανὶτ ρ. 25:5. ἃ [ε44. υἱχις ἃ 

ἃξ. 26:. 

Ἡ τεγαροὶ5., Πυΐυς εἰνίταιῖὶς. ἰδ ἀες,. δΔρυᾶᾷ 
Ρτοζορίυην (᾽ αζᾷυπὶι ; [ἢ πᾶς δαυὰ ἀυέζις Ὁ 
[πιρεγᾶίοτε Α παίαίϊο ςοηϊιμέϊα5 Ρ..41. 

5, Η:εΙοοΥ πηι οπηεηάδίως ρ, 145. ἢ. τὶ 
41{|ρ- 



ΕἸ Ὁ: ΧΕ ΕΑ ΌΨ. 
Η!]ρραίαϑ: Ῥγιδαροῦίςογα }: ἀγοάποΓ ΠῚ ΡΓΟ" 

ἀϊτοῦγ δρυὰ δια Ό] ον. Ρ.:τό. Ἐ͵)α5. ραττὶ δ) 
οδίταβ: “ῥά. 

Η!ρραίως. Τβαῆυς.,, τείετεπις Ατιἤοιεϊς, 7). ε 
ἀυοδυς Ηοπηετὶεῖ ς᾽ Ἰοοὶβ.: δι δὶ αἱταῖθη Κ΄ 
πρύσῳδίατ' (αἰτα!ς ρ. 130. 
ΗἸρροςσεαιῖ5: ρτί πη β΄ Εἀΐτοι 7. {0Ἰ]Πἰςεῖ᾿ Τ᾽ -- 

[ΑἸὰς Ἰρίϊυ9. ΗΠ 5.5. 4} ράτεγηοϑ (οἰηιηεπ- 
τΑνϊοϑοῖπ ρε! ΠΡ 5. δας τη ρυκὶ τὶ 5. τε- 
Ρετσοϑ᾽;: ἀμ ροίωυις ). ὅκ π΄ ὑπ ΓΟΙΪ]ερίτς 7. 
1:5. ΠῸΠ Ρϑιυςᾷ ἐς ἴμο Ἰηίφτα ες ἀϊσίτυγΓ 8 
(απο Ρ..136.. η τ} δηλ: 1615. αἃ..᾽1: Ὁ. 
136, δε΄ 13γ:. ἸοηαϊτὰγΓ ας’ Ατιειίάοτο (4- 
Ῥίτομβε ὅς ἐς ἰ)Ιοίσοιῖϊ ες, 4φαϊ ἴῃ [μ4 (ςε- 
Ιεδευγία- Ηρροετατὶς 
ΡΓΟ δγυιιτῖο τη υτἀνεγαῃῖ. ὅτ᾽ ρτ 1 π85 16- 
ἑϊίοπεβ δάι!τετανεγθος.. Ηἰρροοσταῖεβ [δι-- 
ἀδιὰς ἴῃ Ἡ οπιετγὶοῖβ. δῇ! 5. Ματςοϊδηϊς Ρ.’ 
ιϑς. ποῖ, δε: 40: Ηετοάϊαπο ρ, 88. 

Ηἰἱρροσγαῖοβ (ἢ. τηᾶρπι5 Μδι:πγδεῖςι5; 
δρυᾷ ]απ0} 1 ςἢ. Ρ. 216. 

Ηἱρροπαΐξξι5 ἐγαριπεηταπι, ἀρυά Ηξετο ἀϊάπιπε: 
Ρ’ ΣΙ 

Η τρε! τες [πί|ςτἰρτίουςε9. ΧΙ. Ματατοτγίδηϊ" 
ὙΤΒείδυτιὶ εἰπθη ἀαταβ ἴῃ 4. Ν επειι 5 1780." 
ὅδε. ἴῃ ίεχῖο ΤΌΠΟ 4εσ]! Ορηεοοϊἐ (οϊεπεὶ οὶ 
ἀε)]4 Καςονλ]ς εγνατείε ἀςεάϊτ. (]. 10)ο- 
τπτηΐϊσ 5: ΟἹ] ει! Ρ. 245. ἴῃ ποῖ: 

Ηουηϊεγάπι (οτῖρτο. σουίρπαν!ῆς. ίᾳ4 Ῥοεπιαῖα. 
ἠρραῖ ]οἰερ 5.) δ. Πυΐϊο΄ ορίβίοπὶ ἔανετγε 
νϊάστυν ιουγῇ! ΤΉτγαςὶς δεοδοϊἑαϊες. 106- 
ἀϊτας.) παιύβης. ΗΠ ΟΠΙΕΥΙ ΤΑΙ πη 7. 45 ἴῃ 
(914. Πουηΐπυ τ πιεῆτο ἃς: πηςπιοτία ςοηίετν ἃ- 
Ὀϑαπίαγν πὲς ἐχλγαίᾷ Ἔγᾶητ.7 τεσηροῖς Ριἰ- 
{τατὶ ρεγηης) ὅς ἤαης ρτὰ πη τη: 115 ΡΟ ρο-" 
{μΠ{πΦ); 4υἱ Ἡ ὀιηετγιςος νεγίι5 ἱρῇ δβδγγεητς,; 
ἤἄξααςε ΗΠ ἀἴ9 ἐς Ὁ ἀν τ ας -Ε ἀϊεϊοπεην ἃ (τὶ-- 
τἰς1 9. τεσεηί  αιη σαγὰν Π}6΄ ΡΔ6. 182. ἢ. 1. ἅ 
ΡΆξ. 183. ὅκχ 184. ὅς’ ϊηπς πηιΐτος ρθσυηῖε 
ανϊάος.7γ ΡΠ Πγατο ἰὸς νεγίως ρῖοὸ ἔξοιηε- 
τς! 9 νεηάιταίίς,, 405 Γρωτγίοϑβ. (τοῖοι 118. 
ἴη Εαϊτους τε] φυσταητγ υὐ οὔςῖο ἠοεϑγθηῖ 
Ρ: τ8ς:. δἀνειίυϑ 4089. αϑετήσεις ἰἰδταιῃ - 
(εγὶ ρίεγαι ᾿ ΑΙ ΠΠ γᾶς 5. Ρ. 184. ποῖ, Ογμπὰ- 
τῆυ9 Οδιυς,, 4Ζυΐ ρείπνι5. δ υτγαςι 8 - ΗΠ οἰπετί 
(Παγπίπα. ἐρραψῳδησεν. ΟἸγωρίδάς ΕΧΙΧ... 
δε δι έξοι" ρογ θεν ΠΥ πιηϊ ἴῃ “ἃ ρο] πε; 
αυΐ Π οανετο ταιδυτα9. εἰ; Γρατία.: Η οπχετὶ 
Ροειηλία οοἰϊερίτ΄ γ ἐδαις ΠΟΙΓαΡΙς 7), πὲς 
Ράιςα ἀὲ {μο “ἰηττυ ες. ). τες Βωβίαιῃο ; 
οδίεγνδηϊς. Πίπο πδιαϑβι εἰς τος Ἡδώγετι Ε- 
αἀἰιϊοης5. ὅς. τεσεηίοηες ρ. 126,.π,.1, ὅς ρ. 
183. π. 2.λυϊὰ [ἴτ διτεπ) τῃαρίο ἀ18.7} 4υἱ" 
μετγίης ἀπαρίφάϊ, φυΐ. Ποποτῖςἃ ςἀγΠ} 18 
ἀϊεῦυθ. ΑΡΟΊ ΠΩΣ σοηίπογαι 8, ςἀηοδαπῖ» ΡΝ. 
Ρ᾽:.χ8χι. 182, 185. δζ΄ 186, ὅς 1π ᾳοτῖ5.}γ 40 
ἴτε ραρίη δ (δε α΄ Γἀητ7) ἃ ἐοι ἴετ Πτο- 
{πὶ (Τοπιηνευιϊαιίομεσὶ) ἐς Ηπιετὶ Ἀἢ4- 
ρήοάϊς., {ρῆϊ «1713, Νοη (οἷα ΠἸὈτάτγί γα ἢὴ 
Ἰησυγία .)γ ἰςἀ ετἴλι. ἐπἸξη ἀδιογυ δὼ 48ς18) 
Ηετοάοτιι, Τῆυςγ ἀϊ 418. ΡΕΉ Ι ) ἀΠΠοΥἢ- 
4υς- ορτϊποτυτπη δΔυξϊ ΟΥ̓ Ὠτ}.. 7. 86. ρΓΖίςετι  ηλ 
ροδίδιιῃ].) ὅς. ΗΠ οπλετγί ορότγαᾷ ἀεργανδι εἰΐε, 
οὈίετνας Ῥ]εοἢ 7) οεἰερεγεΊ πγὼ5 (ὐτἰ εἰς ἃ 8) 
αυὶ ΑἸεχαηράϊο ςολνυβ᾽ ἴαϊτ΄) δρυὰ Ῥοτ- 
ΕἾΤ, Ρ. 136, ἢ. το δὲ τ84.. δ. τϑς, ἴῃ Ὧο[ἴ, 

Ἑάιτίοπε. πυ]τ4- 
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(οπιεῖας Ηοπηετῖςα σαγηι πα ναϊάε. σοΓΓΙΣ- " 
Ρια πες ἱπιεγρυπέξ οη!δη8. ἀἠταΐγα τερε- 
το 5) αἰ πηέξεῖοπε 9. ὅτ [ἀπ πόξῖοπεβ δα. 
ἀϊάϊς ρ. 13γ. δὶς. ἸΝΊςαπον γ᾽ σε]εθεγΠλ5 ’ 
11: Οταπιε τίς 5 ΑἸεκαπάτίπυς,, 40] Η 4-- 
ἀτι δαὶ τεπηροῖὲ ἤοτγωυϊτ.) ὅς ὁ Στιγματήίω: 
σοξηποπιίπδτυβ ἕυϊς 7 φιοὰ ἀἐἸ ἐττοπυπὶ ἀο- 
δε τι πατὴ ρα ἢΠ1ο (δε Ἶ 115 Ἔχ ο ΠΠΤΕῖ, {εγὶ ρήϊε- 
περὰ ς Ὑγ: πε Ὁμήρῳ. χοὰ τῆς ἐξ 
εὐυτῆς διαφορᾶς ἐν τῇ διανοίᾳ, υπαᾶςίοττε 
ἀϊέζας εἰ δ᾽ γέος “Ὅκεγρος ; Εὐ]}5 4Τυϊάεπι- 
αὐ ΠΙαὶ ορετγι5 ἐξίερία ρᾶῖς (ἐγναι εἰ ἴη. 
Ἡ οπγειῖεῖς. 5. 10 1115 Μάτοϊδηῖϊς Ρ. 137. 138. 
τ83. 18... ποῖ: Ατἰ οτοϊες ἄς: ροεβιῖςα τέ- 
ἔεττ φυευνάδιῃη Η!ρραΐμ. ΤΠλΠ μη «ὁ ἀπο- 
δὼὰ5 Ἡοιμετῖςῖϊ5. Ἰοςῖς ἀπηυϊυΐτατεπὶ κατα 
προσῳδίαν [αἰτὰ}}Φ Ρ. 139.. υπάς Ηροτο- 
ἀΐαπας Γοτιρίεται. Ἴλικκὴν προσῳδίαν.γ ςα- 
}ὰ9 πιᾶσηδπι, θαγίειη Πα θεσ}5 τὼ Ηοιηετῖ- 
εἶ9. δ. πο 5. Ματοϊ ηἶ5: Ρ᾽ 18. ὅτ 184. ἱπ 
ποῖ. δίφπϑ πεῖς α.γ) σημεῖα γ, ὺτ ὁβελὸς .. 
ὀϑελὺς συν ἀφτερίταν, αφξεράσγΘ- κιϑ᾽ 
ἑκυτον, δι πλΊ καϑαρα; διπλῆ περιετίγαΐ.- 
νη΄, αν] σιγμκ' ἄφίκτον.,,, ἐντέσιγωας τε- 
δμεςιγμεένον., κορωνὶς ὅς. ἃ νεϊετιθυς (τ 
τσὶ “δὰ πιαιξίπεπι νεγία μα Ε οπιετίσουι πὶ’ 
Δρροῖιτα,) δὰ Ἰηάίεξδη ἀο85- νεγὰ 8. ποι ος ἃ 
(βατῖοϑ 2: οδίζωγοβ». σοΙγυρῖοβ,), ποιᾶπαάο3, 
ἔΑ|{5 Οτατεῖῖβ. Ἰεὐξίοπςβ 5. γε] ργανὰβ ΑΥἹ-ς 
{τις ὅς Ζεηοάοιϊ. ἐπιεη ἀλεϊοπεθ 7 Ιοςσα 
διηδίξυδ, ρτορτγία (εἰς πιοι8 7) νεῖ 4 [ἐ-" 
αὐτὴ τερυρύατο. ὅς. Π1- δά νετίαγι νιάεαπ-’ 
ΓΕ.) ἀμ τϊηδοπεβ γ᾽ ἰςρδγαῖίοποβ. ) εξ 408 
δὰ τητφυιταῖσι). ,), Ὠ!Ποτγίαπν ὅς τ γτῃο ο- 
φιϑιπ ροττίηεην γ, νορῈ8 οὐπαξ λεγθμέγας γ 
αὐ ΗΟ ὨλοΓΟ ρτορυ!ας5 γ. 810 Διυτισᾶβ 7 41 
πολυσήμες, «ρτεεῖς αἰξξα ὃς ςορίταιταγ (τ ε- 
Πηδῖᾶ ΓΟ ΓΙΟΓ ΠῚ ἸηΓοΓρτειδιιοὴέϑ γῶυςγ 

ΒΗΤοιΐ 5. όσα 4αἴδὰ8. φυὶϊά νην (τἰτῖςὶ ἀυ 1 
ἤάσταπε 7 τ’ ἐπα ει. ὅς ()γ ἤθη ε) [46 πὶ. 
Ὡ0 εἰϊς ἐςηγοηίγαγθ ςοπαγεητιτ' ὅκς, Ρ85. 
130..ὄ ὅς Ρ. 183. δ’ 1τ84.-ἴπ ποῖ, ἴῃ ἀῦγεο 
(οὐϊες - Ηοιμεῖῖςο Ματγοίαμπο 4:4. πὰς ἢ- 
5η8 Οττῖςα; σι μεείο Ο κηρὶ) ἀξ 4υϊρμς’ 
(οτἸρίετας Αὐἱοηίς 5 ΑἸεκη ἀγίπυ 8, ἔογνὰ- 
τ (ἀητΆ) ὅς δός πη ]οναὴ : νετία  αγ. πγαΓρὶ- 
ὨΘΙΗ τορι ΠΓῸΓ, ρ.΄ τ8» ποτ, Εογυπ άσιη 
Πξοογαπλ- (τι εἰσογυιῃ - εχ ρ᾽ϊσάτῖο οὐσσατγτεὶς 
1 φυράδην [ἰδ 6110 ᾿πεάιϊτο, ααςπὶ- σοητίπες 
(οάεκ’ Ματεϊβυυ3. 433. ρ.. 184. ηοῖ, Ηο- 
τετῖςα ( τπλίηα τ αἶτο ἀϊ ΠΟ Ί ΠἸογα «εἰς 4 δι - 
νυ σο στεάιτατ 5: πλαϊταίςας 1 1ἰ5 οςςυτ- 
γεῖς αἰ συ ταῖεβ 5γ. 4 κ΄ ρ᾽ςεεοίφις ἰᾶτεδηῖ » 
ε΄ [«ἀιέξος. ρετίρίουΐτδις γ 418: 1π {{ΠπΠ5 
Ροεπηδιῖθ5. πεῖς ν᾽ ἀξάτυγ.), γεῖς ἰἰὶς οὔ - 
[ετνοι Ῥογρῃγτγίαβ. π΄ (οτγαηὶ Ὃ κεγφακῶν 
ζητημάτων ρταϊαιίοπς ς, ὧν τοῖς. Ὁ εξρε 
ποιή μασιν κ' γγοξὶ κα τοολλα Τὴ κατα φρα- 
σιν" ᾿λανϑάνω δὲ 7ἐς πολλὲς, τῇ δοκέσῃ. 
ἐπιτρέχειν δῇ. ποιημάτων" ὁλοχερει σα" 
φηνείο, Ὡροσέγχοντας Ἀ. 1. ἢ, ἡμεῖς ἐκ 
τῆς πωδικῆς κατηχήσεως). “Ἰλνοῦ μεν μύ Ἀ- 
λον. ἐν’ τοις τλείστοις ἢ γοθμεν." ρ.᾽ 184. 
ποῖ. ἰάεα Ροιρμαγτίυδ ποπεῖ τη τὴς [6 - 

ἴλο. 2: ςς ἢ» 
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ςεηίεηάυτα εἴς. ρίοτιίαας [ὼς ἀτατίδί Μἃ- 
εἰίττῖς., 4.05 ἴδ Ἔχροπεηάο οαιετο παι ἷ- 
τἃ [υφξίεαπε, σα ὅς ἱρίς. (ἰδ ΠἸανδοίναξ, 
ἀοΐξῖ 5. {Π|π| ροεῖὰ ὅς (ὐκαηγϑι τς }8). ποι {επῖ- 
Ῥεῖ νεγὰπὶ Ἡοπιεγὶ [εοΐαι αἰθεσατιι5 ἔπος 
Ῥ. 184. ποῖ, Η Ἰπς Αἰεχδιάτγιαὶ Οὐἀπιπιᾶ- 
τοὶ Η οπιετο ἢΠΠωταπάο πιαΐταπι ἱπ|νἀᾶ- 
ψογαης 7) ὅς ἰη Μίωυίεο Αἰεχαπάτγίθο, » υς 
Ρ᾽ατῖπλαι., Ηοπιεῖῖ εὶς 4 ΠἸοπῖα 5. ὅς ἡ τἴν 
Ἡςσυ ται δι5 Ἔχοορίταπάϊδ ὅς -ἀὐρυτα (οἷνεη- 
ἀϊς ναοααπτ 7 συΐ4ας ἐἀς (οἰνψεῦϑηϊ. τὴν 
Ὁ μηρικῶν ἀτοριῶν λυτικοὶγ ὅ Πιπρ]τεῖτεῦ 
ἐς λυτικοὶ ἀϊσεσδητατ ρ. 184. ποῖ, Μαχί" 
ταϑῦλ δυῖεπι ἤάγυπχος ατΠΠς αἷς την Ρ ἅτ πὶ 
ΠΠΠ Πγαθῖς, ς᾽ ἀτὶ ΠΠ πτδίηᾳ ες ἴδοειθ ἀσόεη- 
ἄδτ., ρῥγιῆϊπυσαας ΗΠ οπλειο πἴτζογοπι- ΓΕ [Ἐ- 
τὰςι ηοὔϊτα Εαϊτίο ἀποτιπι- ΠΠ]Ιογαπι “ὁ ἀϊ- 
οὐαὶ ΝΜ αιςί ἀυογα μη 453. ὅς. 454. 15 4] ΟΤ 
ροίξτίούε  ργατεγτῖαν ἱπίμπε. Ν᾽ Αείδητεϑ. 18 
«ἰϊαάειι 1εξεῖοπες ἐχοογρεϑ εχ δητΊ 411} 118 
11Π15. ὅκ ρργάϊτῖ5 Ποπλετὶ Ε ἀϊτοπίθυ9 (15) 
Ογρεῖϊο , (τϑεῖςῖθ.. Αὐξοὶιςῖθ.7γ ΘΠ Ρ (15) 
ΜΠ οτῖς 5), ὅς, εχ ἀσαδας ἀϊνετῇς ΒΕ ἀϊ- 
εἰοπῖθυς Ἀτι Αγ ἢΣ» ἐκ ἀσαθις Α πτίτη Δ. 8} 
ςεἰεδεττι τη {ΠῚ} ροεῖα (ΤΟΙ ρΒΟμΗ »,, εχ 
Ηάὰ. Ζεποάοι!, Ατὐἱπορῆαηὶθ ΒΥ ΖαμτιΒ1:) 
ζ 41ΠΠ|πᾶτὶ, Π Βέαπῖ, δοί σοηϊς, ΡΒΠ στο 8 
(γειῖςῖ, Απεὶρῃαπὶς δος, ὅζο. β. 183. ἢ, 2. 
Ἐρεγίαητυῦ ποῖ ὅτ᾽ δ. α. τη Παϊτοτυτῃ 
(Ὑτετἰσογα Αἰοκαπάτὶ ΠΟΤ ΩΣ 7). ὃς ἵγαρηιθα- 
τ8 πλμ]τοτα ἢ νετογοπι δα ὀξοτηπν 5) 4 ΟὙΕ Πἢ 
ῃοηλῖμα νι ἀεῖ5. ο. 183. 184. ὅζ' ας. 15 0, 
ὯΙ ἀε Πἰίος. δοῃο 5. ἕα 5. Θρι πιὰ 8.» ἴα 
(οάϊος. 454. δὰ τπᾶτρίϑπι γεγο Ἴτοπῖς- 
τἰσογα πὶ ἀρροῖτα ἴαπτ 1114 ἤραα. (ὐεῖτι6 8.) 
σημεῖα Ὃ βεγρικιὶ) ἂς αυΐϊδι5 [ρΡΓὰ-). 10] ὦ» 
ὅς Ρ. 130. Ρτᾷτες ἥχς {πα ΟΥτ|68γ. ᾿π᾽5 05 
ἀεπὶ (οαϊος 454. σοηριοίαπταν αἱΐδ σεῖο- 
υἷἱς. ΟτιΠοργαρίἶᾳ νεΐιρία 7). δὲ βρη ΟἾαν ἃ 
νετεγι 9. (ὐγαπηπιδείοῖβ υἰατραῖα 5}. ὅς ἃ πον 
{τς Τ᾽ γροςτγαρῖβ ὅς ἃ ἀἸτοῦτιθ 8. Οηλ5 ὧἵ 
Ἰοπράγυτη ὅς δγενία τα ἤρηα ἴῃ ἰοςῖ5. ἀμ 118, 
ὃς γ' ὑποδιαςολὴ, 4τπ ποίϊεῳ νῦγ κα ἔΟΥ ΠῚ ΠῚ 
τεΐεγῖ) ὅς (πραγαπάϊβ Ἂς αἰ πιοπάϊβ [ηςτ- 
ψἰερδᾶι νοοσῖδαθ, 4 ὦ ςοηΐωπ ἀἹ ἧς σουητηἰςοτὶ 
ροιεταπε, συδηδάπιοάυμη πὶ ἔφιν») ὀΞ5161) 
υδὶ νιάες Ὁ ὑποδιδτολὴν»» ἢ: σθηϊαπάδιατ 
απ ἔς, Ναάξιος Ρ. 139. δῖς 'π εοάειῃ ὧο- 
αἴος 454. νά ερὶς τὸ ὑφεν, φυοά {πη ἃ 
γεῖθτῖθας (Οὐναιη πλατεῖς 8 δαάπιρεδαῖυγ., δά 
ἡη ἀϊσαπάυαν αυ δηἰἀπι νος σΟπυρο τ πὶ 
υῃδαιὶ ἐἀπγαειηάας εἰἷς 7) υζ ἴῃ ὀνειροτολ 9}, 

᾿ ΡΞ ας 

ἃς χορυϑαιόλος ὅτς, Ρ. 129. ὃς. 130, [μὰ δο» 
᾿ς 

ἄεαιν 1|ἰὸ (οάϊες Η φιβεγῖςο ἴδετε [ἘΠΊροΓ ) 
ὃς τεύϊε ἀυ]ήεπὶ;, ΡΥ ροί εἰ 9..2 απ ἃ νεγκ 
δο ἕωο ἀϊβ)ιαηέξα εἰξ νος ΐο 40 4πῈ 1π- 
τογροίϊτο, φάγος δοῦθηγ 7. ὑΓ ἴῃ γραῦν οἶχο 
πατρὶ φίλῳ δόμενα:, υὐὶ οπο) 4υοα νὶ (68 
Ἄϊης δεσθητὰ ἐχριςίπΆ») ἢἶς δὰ γψεγθυτ (αυτα 
δέκκενοι ρετιίηετς ἰπαἀϊσαίιτ») αὐ ἢτ οποὺθ- 
μέσαι Ρ. 130. Αἰ ἀ. δητίφας [ςγῖρευτα νὸς 
ἀἸρίαπι οςςγγὶς πὰ δος (οτος, (οἰἰἰσος Γρὶ- 
τἰτὰς Ἰεπὶς γε] δίρεγὶ ( χαιιπὶ σῷ ρεγ δά ἀϊ- 
τῶι ἰτεγα Ρ. αασαι (ὐγαπυηγατίοὶ ἀητίφο {{Ὲ- 
ὑὶ 7 84ηἴε ΘΟΥρΉΥΥ, ΟῚ τέπ] Ποῦ σΘα ἡ [ἢ - 
ὅλ Δ ῃξ 7 ΓρΊ ΣΙ τὰ ἔβρ1.), ὡς συ αἴρετγα [0811 ν. 

ΓΚΘΕΧ ΚΕΚκῦΜ. 
ἂίρετο ποῖαι; ὑπάς ἴα δὸς Οοάίῇέε᾽ Α- 
τρεὺς) ὅς ςοπιτα χϑθτος, δ νος ρ. τετὶ Ἐκ 
Ὠϊίςς Φοαάίείθυς Ν᾽ ἐποτῖς [πάθουν εὐ λην 
σαπὶεθ σοὺς (τ εἰς] 5. 34 γεγία αὑτὴ τη Αγ α πο πν᾿ 
ΔΡΡΟΙΩΣΒ. . συησθςε, ὈΠ(ς Οπιηϊζ5 νεῖες 
τα ϊη ἢ ἀἰτιοπιτν σεσατατα Ν' γί αητῖδας ἔκ 6- 
ἐλϊοπϊθθ8..; ἀτάις. αητίσαοτγαην (ττἰφότατα ὁ 
ΑἸοχ ιν ἀττοτυ ποι  ἀπποῖετίοπὶ δο5, “πη Φ 
Δ Ο 1011 18. 11Π18 ἔν τροπή δα τς φυογα πη ἀρορΓᾷ- 
Ῥηυηι βειρ θυ πρᾶπ ὁχ ἀτάσοπη ἐς ΕΗ ἀπδυτα 
ἐεηῇ Βηθ] οτος αὐ12ν ἐπιρόττγατςς δὲ σπεῖῖᾶς 
ἐΓΑ Ιλ τοΤ αἰρπαάτος οἰϊ δ οτα δὶ ΠῚ λα 8. 1116 
Ῥτποορ 5 ἧς (ρτὰ "ποίϊτο5 ἰδ ες ἴοπρε ΡΟ" 
πὰ 5... ( άγοϊι5. Αὐζιΐζως δά Χο Ν᾽ νεϊαγατᾶ ὅς 
Τίεμαςὶ ἔλυχ ἰὰλ  σρϑης Ο. 269. ἴῃ ποτ, ἃς ἀδ- 
πἶφις συ πν πο τὶς ΡοΥρῃγεῖ ἴῃ [Πάει 
πο 115.) 4.845 6 (Ποάϊος Ν᾿ ἀτίραπο π|ἢ} ἀεἴοτι. 
Ρεπάας ουτανὶς γὶγ. ἐχος! ]οητ Πππὰς Ηετο- 
πγῖλὰς Ζωϊιάπὶ .,, δεῖξο ΠΠπηὴ Ὡς Ν ποῖοι ΠῈ 
αοὶρυθίιςᾳ δὴ δυτηστυοὶ Ροαιὶ ἥσθη ἔνε ς8--" 
τὰ: Ρ. 266, ἱπ ηθιε. Ηϊίςε Ηοιηετίςὶς 56Π9- 
11|5 Νν ςηειν (ἰδάϊεῖς 4.3. [μεν ἀεμίϊα Ηοιπετὲ 
δεοθοια ἰηφά τα» 4 δραπῃεῖϊηΐο κα Ν[ εἴς) ο 
Ἰλιάτα, εἰπε ἀλητοτ ρ. τοῖς ἱπίθος. Εδάςαϊν " 
ΟΠ ο}}14 [οἰ ἀπ ἰδυφατα ρ΄ τσύ. Ῥγοςσορηῖ 
(ϑΖάι Εἰ οὨγεγ ΟΥ̓ ΠΥ σά ΥΠΥ ΓΒ τς γε Δ Ρἢ Γᾶ - 
(95.0.27. Ἀ Ρ. 46, ὅς Ρ.. 47. πα τ: [ἀε Ρτὸςο- 
Ρὰ5 ()Ζᾷυξ , δε ἴος 1ΠΠ15 ἀτίς! ρου] 9 ΟΠ - 
τἰσια 5) ἢ σηγετα αν ὑπαὶ τατὶ Ρ. 34. ἢ. 2. 1π Ηο- 
βἌΦΙΟ Ἰη τε τά υ αΥ ἀπιίφα Ἡ αδατ (στ ρθη ἀ ἰ ἔοτ- 
τη Δ Δ ὅς ΟΥΒΟΡΓΔρΡ τὰ ἰεγνάνεταος [0 γ8- 
εἰ! ἄς Εἀϊτούες») αὐ θχ. και {{,[Κ,.466. δέελον 
δ᾽ ἐπὶ σῆμα τ᾽ ἔϑηκενγ υϑδἱ δέεχον 7) ῥτὸ 
δῆλον, 4υ9α 4ηἴς Ἰπυθητιηι Εἰ. ἀαο ἐς ΠΠΠΔ5 
νίος (οτλεσαπτ ἀπτιαυϊ οι τασίρ. τ2 5. ὅς 
1014. πη. τ. [1 οπκὲ ἀξ5 δοβο] αἰτίου. Ὁδίθστνϑς 
ἴῃ ἢος Ποπιετίςο νετία διωσ ἡ τάν ἐρίσιντ ε 
φυοίάαιη ἰερότε (ερδὶδι! πλ διοὲ « ὕτὴ}.) ὅς 65 - 
ΡΉσανε, οὐ 7ανπϊμαῶ ἢ. 175. [ἀδι “Ρ, 173- 
αυοί( δὴν νετία 5 ΗἩ οπιετίςος ορεῖο: ποταπάος 
τπάϊςας, Εχερία ἴπ {113 ἀς ροεηγαῖὶς αυοά 
ἀϊειίταν οἴκτος ὅς ϑϑῦγος ρ. 179. Αῦ Ηοιηθ- 
τὶ Ἰούτιουβ ογάϊεσδηατυν ρυετὶ ἀρ ταςοϑ» 
οὐίφεν δῆτε ἀυοά πὶ  Ἰοπυ τ Τ ταςὶδ 5.6 ἢ0- 
"ας ριτδι. [0 Ηοαιειο εἰςίτατ πρίγτις τὸς 
τὰ νεῖ [11 48,) γεὶ Οἀγης54, ποίγμει νεῖ »γ ἃ- 
πυΐφυϊίφυς τ, ἥνε ῥαᾳψώδέα, τοῖῖε 40 0. 
ἀλην διοαν ἢ ΤΏτας! 5 ϑοῃο Ἰαξα Ρ. 18ὃς. ΑΔ- 
τὰς νετο δοδοί αο9 δ... Δῆϊγηγχατ πὸ (2... 
ααϊάεαι εἴς [ἰδ ταν, νο] Ο ἀγ δε 8πὶ 7) ποῦ" 
σιν νοῖο υτταπάυς,, Ἔτίὰ φετοῖα Εἰ οτηετὶς Ἁ 
Ραείςοϑ, (ςἰτιςεῖ τὸ διγγη μι ατικον » τὸ μι κμ- 
φικὸνγ (ὃ τὸ μικτὸν ρ. τσ. α. τ. Π σηιετὰ8 ἔα - 
τοταα. αὶ Θαγαροτγαιη βἰοτίδαὶν ἀτιοἰ παῖ 5. εἰς 
101 ἃ. (Φὰ ἃ 4465 οὐ ετν ιίουες ἐς ΒΕ οσνετο ἴῃ 
Ροτρἤῆγτι Πρ ε ὦ ἀς Ρτοίοαϊα 'Ῥ.᾿ τσᾳᾷ. 107. - 
τας, ττό, ττΆ. ὅς ταϑ. ἄς ρα ΠΠπὸ ἀρυΐ ἤξεῖο- 
ἀναηαἢ ἴῃ ΠἰΌςΙο αήρα σζηματωῶν ἃ Ρ. 87)». 
υἵσας δὲ ρΡ. 97. Εχ Ηοίοῖο Εκζεῦρτᾶ 8» 

ρυᾷ Μαοβιίαπι ἰπ Ῥοδωγιῶ Ρ, γ8. 
ΤἙξοτας ἰαυάδτὰς ἴῃ Εδιπετὶςῖα δομο 9. Μ το 

εἰᾶπ|85 ρ. 184. ποῖ. 
Βυετὶῖ ἰδεῖ ἀς οτίίπε [ἀδυ! τ πὶ Πὰ οἵη 8- 
πεπέα ἀαόξις ρ.. γ5. ὅς γό, 
Ευρο (Η εὐπιδαθα5.} ἴα ὁτυ αἰτ τ πιο τἴτο ἀφ 

Ργίηγα (στοάν, οἰ ρῖ πε) ἃς ἀνε} {Π| τι ϑ᾽ τὶ» 
Ἰὰ5 δοιρηϊεπίάτοι Ττοιζιὰβ γ ΠΟΓΔΕ] Ρ. 1.43. 



ΝΕ ΧΊΒΕΙΝΒΌῸΝΜ. 

ΙΪ 
ΤΕΥ, τὸ εἰ ὃς τὸ ε (ὁπὺβ αρυὰ νέτεγες ο- 

ΠΊΔΠΟ5 ΨΙΟΙη1}. Ρ. 127. ἢ. 1. 
ἴῃ. Ἦ, [κεἴπο Ἡ ἰὰ δος ᾿πάϊος ργχΗχ απ. 

Ἰοια (υδίοτίρειπι ᾿Οαλ Τὰ π᾿ εἴ ἴπ ἀπιίαυ8. [π- 
{ετὶρεῖοας ἰητόσ τυ άεγα Ἡεγου! ἀπεπίϊα οτὰν 
τ) οςὐγή νὴ]. ὙΠ τεγ5 ἘΧΑΙ ἃϊ8') ἄς ἴω 4084 846- 
σϑηζαῖπη, ἃς Γρ᾽τιτ απ ἤρατγα ὨοάΙετη 8 ἴοΥ- 
Πλΐς ΡΙΤΟΙία 5 {Π}1}8 5 ΡΟ. 132. 

] 4πνδισογαπν σαγιηΐ π ΠΔ ἀπΓΙ 4 05 Θυ ἜΟΥ, τὶς 
» πἣο ἀρχαΐων ᾿ΙἸΙαμβοποιῶν, ἰλὰ ἀατὰ5 η΄ ἢ ο- 

πιοτίοῖϊς δοῃο ὶς Μαιοϊδηΐς ρὲ 18ς. ποῖ. 
1υγεὶ ἔγαριθευτυτα ἀρὰ Εεγοάίδη πὶ Ὁ’ 95. 

ὅς 9φ6. ᾿᾿βύκειον σχῆμα [ἰς αἰέζυπι ), ποῦ 
4ιυοά δ 1110 ἵπνεπταπη.,, {τὰ φυοά {Ὡρῖ18 
αΓατρᾶτατη ἔα θτῖς Ρ. ος. ὅς οὅ6. [Ὀγεύς ἰδὰ- 
ἀατις π᾿ Εοιηοτῖοῖσ Θο ΠΟ] 118. Μάγοι απ 5.Ρ. 
18τζ. πΌτὶ 

᾿κτεοκράτεες γ [υἷτ αδτί φάῃ πὶ αςεἀ ιποηίοτ᾽ 
ΓυΙπ᾿ ΒΟΙΠΘΠ 5) πα [σε απιοηςπὶ Ευγοῖα 
Βεπεγα πὶ ὅς {πσςς ΠὈγ ΠΥ ΡΟ. 124. 

«αὐ [ΠΙγτίσαπιὶ ϑασγυπὶ δας] 8. Εατγίατ! ΠΑ ἀ- 
ἀϊτοῦες ἅ σοτεξέϊίοπος ΕἸ]. ] σοῦ! Φο]ε- 
{ἴ), ὅς εἸυίἀξπὶ ορεῦῖβ σοπιϊπηδτὶο 40 εοὃ- 
ἀξπι ργομ ἃ ργαίοφυς ρᾶγατα 9 αΥ᾽άς εχ- 
Ρεξαπάα εἰ Ρ. χζὰς. ποῖ. 

Ἰηϊεῖά]ε5 ᾿ἰτεγα 7) 4 ἔϊητ Ρ. 145. π, αν, 
υς [πίςτὶρτῖοπες τας ϑης' ρτϊ πηι εαϊ- 

τὰ Ρ᾿ τόρ. π, τ. 
ἀϊα [Ιπίοιῖρείοπεβ ῬΔΩΠΟΙπλΐταδς ἐχρίςὰϊα 

πρίονα δ ΠΑΝ τα 

Ἰμίςτιριίοηϊα Οτἴαε 4 ΟἹ, Οὐοτὶ δἰϊαῖα νὲ- 
Γὰ ἰςέϊ!ογ, {πὶ τὴ]π 8 ἢϊς αἰΐδουτας. ἴμε- 
τὰϊ., γείτ τυ) ὅς ἰηςεγρτγετατίο ἀεπηΐτα ρ, 
ΥΣ7, 

Ἰηίςτῖριίο Ν᾿, δηϊόπε ςοϊ υπὴπ8) 4ἀφξ απτὶ φυὶ ἢ] - 
τὴ 5 οἢ ἀγδέζεγιις εχαγαῖα., ρτί πηυτη εἴτ εἴ 
8 (1]. ΗΙετοπυπὶο ΖΆπειτΙ ἴῃ 1)ηΠπτγτατίοῆς 
ΙὩΓοτῖρτα,, 56 απεοΡ τη τες 17 ενΐκο- 
ηἰ ἤρίεσα!ε,, ἱπ ΚῪπεχια 1775 γ ἃς ροΐϊεα 
2Πυἴτγατα εἰν ἃ {υπγπις9 1118 Πϑ͵,ατνὶτγῖ5 Ε-᾿ 
ἀυαιάο (οί ηϊ , ὅς Τἤοπια Ρειε] πο Α- 
Πτοποαιλίᾳ ἴω ῬΙΙ.πὰ Δεοδάετηϊα τοί οτε, 
αἴᾳοδ Ὁ ἐγ ἀϊτἰ ΠΟ Ἑαἴτογς ΓΔ ητε} 15 [Ὁ 5 
εὐπά πὶ δέριμδσίητα εχ Τ ειγαρ 9 Οτίρει 5) 
Ἐοπιᾳ 177:. Πυ)]ὺ9 ψνεγα Ἰεξεϊο ἐεβοίΐτα 
θὲ 120. ὅς διά: π. τ. Ρ. 166. Ρ. τόφρ. ἢ. 1. 

Ἰλίςτι ριίο Οτγτασα ἰπ ῬοΟΟΌΪ Ρίςυ ἀοίοογαδιῖεί 
ΠΧΙΓΘΠΊΟ ἰαῦτο ΕΧαγΔ1 8.) ἐς. 408 (ὑ1]1Π}Ὲ5 
Ῥέαδζοςϊ ρεσυ!αιση ΟἿ Πεγι δι πθ τ (ς11- 
Ρς ἸΝεΔροΙ. 172, τηϊπυβ᾽ (σἴάεςὰ ,) ἵπηῦ 
Βάᾶτδαᾶγα., ὅς ἔρυτί4 ἃς [υρροῆἤείε1 8. εἴς ἀε- 
ΟἸλγδῖυῦ ρ. 1:28, ποῖ, σ, τ ὅς 1118 Βα) αῦ- 
ἐἴλπᾶ [ηἰςἸρτίο,), αὖ βοστροφηδὲν εκχὰ- 
Ι4ϊ4.) δαϊτα εἰ δ (], Βιχηαγὰ ἐε ἰώ δ'.- 
βῖε, ἰὼ Ὁϊετζαίοπς ρτίτμα Ρ. 18. (ο]. 3 7. 
ΤΩΣ; ρυῖο] ον! Τ᾽ είδυτι Μωυτγαιοτί πὶ) ἃς 
1 (πγηἀοπαύτί 5 ταπη}} ΒρΊ γα ρἤε, ας 
εν! άἀςεπεῖ ΠΊαις ἴδ 1 Ἂς Γρυτία, Μοσπιίδυςον 
ηἰαΠΙ μηϊηΐ πα τηογδιὶ ἀεθα Πες Ρ.169. ἢ, ᾿. 

Ἰαίετιριίο δητίαια {του ῖ8. Ε δάτηςῖδ: πο} 
ιτροὰς ἰπ [{ππφη]ϊ Α ΡΟΙ ἢ πἰβ τόρ ]ο ).. ἂὖ 
Ηετοίοτο. πιφπιούξια,) "ὅς. πηεη δ αἴ ρ΄. τ29ι 

ΨΝιάς δ᾿ 

293: 

ἢν 
Ἰηίοτῖρείο 4114 δριΐαυα.. {ΓΔ Ἔχᾶταῖα [1τὲ- 

Γι5.) ὅς δῷ Ατιζοιοϊθ.., ἴεὰ ροΐϊα5. ἂν ἴη- 
σεγῖο δυΐζίοτα [ἰδγὶ] πξϑῦ ϑαυμασίων οἶκασ- 
μάτων πηέτηογαῖα 7) ὅς εἰπεηάδια Ρ. 129, 
Βοῖ, σ᾿ 

[π|οτῖρυϊ παν ἀπιῖφυϊ ΠΙπηαύυ ον Ἱπάεχ βΡᾷᾶΡ, 
169. 9 τ. 

Τητετρείομπες βεστροφηὸ ὃν Χατατῖα, ἃ (ΟἹ. Α.- 
μᾶτι6 Μη|είναεϊς Εουγηοης Ααῆγςο 8.) ἕ ὅς ἴπ 
ΑἸ οὶ ΑΡρΟΙΠηΐθ τερὶο ἴῃ Μείϊεπϊα 
ὅς Παςοπΐβ, ἂς δἰ δὲ ἴθ Οὐὐαςδ, τερετιϑ ὅς 
οἄὐϊτα, υὐἱ ΒΕρίρταρίε τεῆγρι! αὖ Ευτοῖδ' 
ἤξερε θ.ὼ ΟΓΑΙ ς- ἱἀ' εἴ 7 ΜΜιϊηετνα σοη- 
(εοταῖὶ Ρ.124. ὅς 2: ἢ. αν ὁ ΑΣΟἤι ἀϑτ] 2 
Φυΐ Αρεί!αὶ ΠΙίας., 309, ὅς δῃρίϊβ 8πη18 
418. Αὐξυΐϊϊατα δ,ΡΒΥΓ σ᾿ τοσηδνῖτ., ΟἸγρεὶ 
Πγδγπηοτοὶ [πἰστίριο ρδξ-. 124. ὅς 163. τ᾿ 
Ι ἀςοπίςοτ τ), ἐς Ἐύτγποηϊ ἀάτατ ὅς Ρτο- 
εἰϊάαταπι {πτρεῈ.»)  ἐσυπι,, ΤΒεοροπιρὶ,, 
ΑἸοαπιεπΐς.), ΡοΪγ ἀοτὶ πιοηυπηοπῖα Ρ. 121. 
Ὡς τῷ Ρ: 163. τόδ. δε 16 τ τ70. Ὁ. τς 

Τοἰοεϊρτίοδςς αἷα βαςροφηδὸν εκχαταῖὰ ,) αὖ 
ἐσάει (1.: Ἑουζαιοδει. τὸροτιὰ 5; ξ. ἃ 
(μπλαο ΒΑΓ ΕἸ] θπιν οὐϊτα, ἃς ΠΠυΠταῖῳ Ρ. 
ΧΙ, πον αν 125. ΡΒΡΡ Δ 24. ΘΕῚΣ ΣΙΤ ΔΓ ΟἐΓας 
ποῖ, σ0 ΡᾶβΡ τό. Ρβζ. 169, ἃς ἰδία, ποῖ, τ᾿ 
Ρ. τὴό. δε 71. 

Ἰπουρτῖο » ει» Ερίρταρῆς σοϊυπηηα Νι δηϊα- 
πᾷ; ἀὰ 4084 [ρ1ᾶ5. δς ἰσυπουΐῳ Νπϊάπα ὃ 
4υδπιὶ Ρτΐδυι 85. ΡαΌΠοΣ {τὶ 9. ἰςςῖς (]. Ηἰἱςτ 
τοπγ πη 8 Ζαπεῖῖὶ Ρ.. 23. ὅς ἔε74, ἴυᾳῳς 15" 
(γιατ! οηΐς -Ἰηἰστίρτα,, θ᾽ πηεὶς Ι ΠΠηλ6 ΟΥ εν 
ἐς Ἰ]ονχίοηὶ βρίομαῖε γ π᾿ ἔδηςκία 1775 » 
εὐϊααε ροῖ 4 ἴδοειη δοσεπάϊε (]. Ῥαειξ 
Ρ- 2ζῳ. ἃς [ε44. βρέ 5. 110ὲ}}} 1 πίστῖρτι ). 0,- 
υυατίοη {Ὀργαῦ "Ὁ" αὐυοτίο ζ6{{|Ὲὲ ε αρτα αἰ- 
σα ηλ τουπη)ηεηδ Θτεοὶ 6 1 αεὶπὶ πὶ Τππεκίᾳς 
179. ἅ ΟἹ. Ῥᾳεϊδυάί ἴῃ Μαποτῦυ5 Ρε- 
ἸορΡοηποίϊ 5. ρυτόφ, ὅτ᾽ 101. π᾿ 2. Ρᾶξι 122. 
χδᾷ. 126. [ποτ Ρτοπθ5. οἱϊὰ Νδηϊδηα 1]- 
ἸΤυΐγατα (πτ π᾿ εὐ άφαι (11. Ῥαςσϊαμά!ϊ Ματα 
τπτίθ5. Ῥε]οροηποῆ 8. Ρ. τ 8, π, τ, ρΡᾶξ. 
162.. ὅς τόὅ3. ἃς ἰθ14. ἢ. 1. ρᾶΡ. 164. τόζ- 
τόδ. 772: Ρ. 161. 2 τοῦ Ρὼ τόϑ.» 0... τόϑθε ἢ. 
τὸ Ρ." 170. ἢ, Σ΄ 

Τηἰττιρτῖο Αποοπὰ 4.6], ΟἹ νίεγο: τερογῖα 
ὅς Πα Π νῶτα ἃ], Οὐοτ αἱ ἴῃ ἱρίϊα5 Ερὶ- 
{ἰο]4 δὰ εὐπνΐ οὶ ΕΟ]. ΟἸ νίεγαπι ἱπίεττα 
ραρίπα δο. ἧς [ἐ44: ψΟΪμμλ  πἷς. ρα ποῖ Μ 4.- 
Ομ ῬΦΙΟρΡΟππϑΟΓ ἢ Ρ. τό: τόδ, ἢ. 3. 
Ρ' τόφο πευαὴ μὲ τπτο-: ἩΞΗΣ 

Ιυ!οτρείο δι2εα.),. 4 ΟἹ, Ομἰβμα "το «ἀϊτα ἱπ 
Αἰ πτίφυϊτατῖθυ5. ΑΙατίοὶς ρ. 122, Ρ. 163. Ρ- 
167. ΡΡ 168. ΚΠ 3} ΡἘΤ ΧΟ Ὁ. 1 ΠΕ Σς 

Ἰη!στ ρτῖο 57 (τε Οε]οι. ρορα] ἀξοίθτυι ) οἐ- 
Ἰερεττι αλλ ὅς Δητίφουϊ ΠῚ αλμην, 4Α Ο], Μαί- 
ἴς)ο εἀΐτυην πὶ ΟΔ]}[ὦ ΑἸτίφυῖται. Βρλ ν}, 
Ὅν α3. ὁφηίοηρε δοσυγδιϊαβ ἃ [πιο γί» 
εἷρς ἀϊ Τοιτγεωνυζχὰ ρΡ. Σ40. «ἡπεϊοδ. Ἰ|ετὴν 
χίοη. εὐ Ῥαϊεγ. Ν΄. Ρ. τόο, τῦι. 

Ιοξετιρτῖο ᾿θε!ασα 4 (1: Τουτπείογε ἀφτεόξα) 
ὅᾳ (ΟἹ, Μοιπείςφυςξοηϊο εἀϊτ4 Βαϊ χοβταρῃ. 
Οτάς. ρ88. τῶι. δξ᾽ 122, πες ποὴ ὅς 8 (].ϊ 
δοῃπιυοίοτά Πίβοϊνε, δ αεγὲς Ὁ Ῥιϑχαπε Ὑ.}.» 
Ρ. 257. ΝΡ, τό7..}Ρ. τόδε ,,3. Ρ. τόφ. ἢν αν 

ἴῃ - 
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πίεγιριῖο Αἰῖςα 7) Αἰμπεηῖὶβ 4 6], Οδδιάϊο 

ἴῃ φυράδην τε ρὶο εὐμτᾶ 7. ὅς: [νυτεεΐβη 8. 
ποΐτο δά Οιποπιᾶηος. εέραίο 6]. Νοίη-.- 
(ΕΠΠ|Ο Ρογῖδια 5. ὅς 101. 1π. Ἀερίᾳ. [ηἰςεῖ- 
ρτοπυπὶ Αςϑάεπγία Μά υΐεο (ἐγντᾶ 7 ἃς τε - 
Ροτε Ῥεϊοροηπείϊδοὶ Ὀε}}} 4ο.. ἀπη15. ἀητε 
(Γ΄. Ν, εχᾶγβαῖα,. ὅς. ἀο ΑἸ ΠΠτης, ΠΠΠωΠ γάτα ἃ 
ΠΙ. Μεαῆς)ο ἴῃ εὐ ἀ πὰ «ὦ ΟἹ]. Αε- 
χίυῃ Μαζοςπίαηι Ερίἴοϊ4 ΧΙΧ. ρ. 88. ὅς 
ἴς-44. (ὐΔ}Π{ἀὉ. Απειφυΐτατ, δεϊείξατ. ἂς πλ6- 
τιογαῖα ἃ ἱνοπιξαισοηϊο ἴῃ ΔΙ Οράρῃϊ ἃ 
Οταοαυρι σα ΚΙ ΝΕ Ἐν ΣόΡὰ ἢς τὸ 

Τα(ςτρεῖοπεβ εὐτῖαια») ρΙεγ 486 Ποπάαπιε ἀϊ- 
τ8 7 ἰὴ Αἰΐϊὰ Μίπουῖ ὁς- (δταςῖα.), ρτα [ἐὙ{Ὶ ΠῚ 
Αἰπεηῖς ςο]εέζα, ΟχΧοηΐ: 1774. εὐϊτᾷ ἃ 
(. Ιεματάο. Ομ δηάϊετο ρ.. 147. ρΡ. 1598. 
ὄξει σὸς, Ὧν ἀρ ροτός; σός ὅς; τόϑ. 

[πίρτῖρτίο Ρεθιος Κίαπα εἰϊτα 4 (Ἰ. Μιυτ4- 
ἘΘΓΟ πὶ ἰο, Τπεέίαυ τό 1.12} 533. ΝΡ... 
τόρ, ἢ. Σ: 

πίτεῖρεῖο Ἑαγπεῆαπα. σοἱ πηληᾶ .. συ} 5 Δ έζοτ- 
Ἠετοάες Ατεῖςυς ρτγι (σε Ατιςοτγαπα οτεῃο- 
σιάρἢ τη ἰτηϊτᾶτυ 5 εἰ) ἃ 54] πγ4ῆο ἀοέξε [1- 
Ἰαϊέγατα, ὅς. α δροηπῖο ἴπ: ΜΙ[ςΈΠ]4η.: Ετὰ- 
ἀἰτα Αὐτιφοϊτατῖθ), ὅς 4. Μόπιίφυςοηϊο ρ. 
131. Ῥαϊχορταρί)., τας, Ρ..122. ἅ 123. 
Ρ. 169. ποῖ. τ, 

1 μἰςτὶ ρτίοηςς, ἴσα. Τάδυϊα Ἡξεταςϊεεπίες ἃ Ὁ]. 
Δ λαχοςῆϊο εἠλττα. ρ.. 119. 120. 122.: 123: Ρ. 
τό» Ὡς 3- ρ.. αἰσς Ὡς τὸς ρὲ τόϑι πρὶ τὐ" ὅς 12: 
Ρ. τόδε Ρ. 170, ἢ. ἕξ, 0 1719 

1πίου ριίουεβ. Ηεγου!πθηΐεβ Ρ. 132. Ρ. 143. 
1:44. δὲ τς, ὅζς. 149. Ρ. 1:9... 1. Ρ. 162. 
Ρ. τός-: 

ἸηΠςτιρείοπεβ Ῥαημοιποίταπα. ἃ 1]. Ῥιεϊηςεῖρε. 
Κ αἱϊε!]ο. ἀϊ Τοτιιουζζα εὐϊτὰ ἴῃ 80- 
ΕΟ. ΠΠΡΤῸ 9 οἱ εἴτα! 8.» Ζὲ απείερε. Ἰ{ετὶ- 
πδοη ἀϑῬαίενο, γαςεοῖτε. ε. [ρίεξαίε, Ῥα- 
7εγης τ θεν 10]. Πρ6 52 5.7 το ρα τ 23... ας 
Ρ. 133. ΠΡ τῷ ρ. 147. 148, ὅς, 149. Ρ. 158. 
Ὧν: σῇ 
Ρ. τόσ. ρ. κτόϑ8,.. Ρ. 169. 

Τη(οειριίουςβ. Ἀεφξίηα. 4 (ΟἹ. ]οίερμο - Μοτῖ- 
ἴάῃο ΓΙ ετγεβιϊοοῖθυβ.. ἰδ! υἱξταιω. Νεαροϊ. 
τληον ρ. 1225. π. χαῖρ. τ98..ὄ ἢ. 1-ρ.16ο. 

ἸηΓοτίρτῖο (τδιοτὶς αἰεπμεὶ) ἵστα ἰεθετιβ., Μέ}- 
{ν} ατ18:. ΡομτΙ Ἀςερὶθ.) ὃς ἐς εα ΟἹ. Ε- 
ἀυατάϊ (οτίϊηι Ερ᾿ ἴο]ᾳ. δά. (]. Ετάηςι- 
Ιοὰπὶ ΜΝ ιδζοιΐιαν. Ἰηίετια. οῸ]. Ν]. ρΡ. ει. 
ὅς «44. δγιῃδοΐαγ, {ιἰττοταγ. ρ. 123. ρΡ. τότ, 
τόμ, 

Ἰηίςτῖρτῖο Ἔχ 11: Ἑδγηεδηΐ τρᾶγηγοῦ δ ν ἴπ 
48. “χρίάτίο, ζείϊα, ὅς. ἰαθοτος. ἔξοτςυ 5. 5 
{Πωπᾶταιὰ 4 ΓΟ]. (ὐοτϊαὶ ρ. 158. ρ. .τόο. 

Τηΐςτὶριῖο τυ Τα! ΕἸδνὶ (Ἰετηξητιβ 9 
Ψιτὶ ςοηςυ]ατὶς. ὃς Ματιγτίβ 2). ἃς ἐς Π8ς 
19. Π-πτατῖο ἐγὰ τ: Πχα Ῥαιτῖς Εάαδτάϊ ἀξ 
ΨΜ ιτν) Ὀτθίηι 1717. ἄ Το. 23. 4ε|14 
Καεοοϊα ἀΐ Οραγεο!; εϊεπεῖβεῖ ἀεὶ] Ῥ. (4- 
ἰοσευ αὶ Ῥ. 18, ὅς ἢ. τ, Ρ.. 160. 

η[ςτιριΐο 7, νε ἘΕρὶταρδίυιη δένετα Μδτγ- 
{γΥτγῖ8. 1Π]ω για, ΡᾶπΟΙΠ 1734,}γ 84 ΟἹ. 
ἘυΡίΡρ. 3. 0. αβυ ης στο ρύλιόι 

Ἰηΐοτρεῖο ρεινετυίίς ἰςοπ5 Πἰξαὶ 5. Οὐτὰς 8) 

ἃ Ῥ. το: μἱάὰς δὰ Ρ. τότε Ρὶ τόξ-, 

ΙΝΏΕΧΒΕΙὺυ ΜΚ. 
ἃς ἀε ε4 (].. Απίεϊαιὶ Οοβαάοπὶ Οδίετγ- - 
νδῖίοηέβ ἰηίογτις Δ οΪπι.. 1{{]. δγιθοῖίας.. 
ΓΠττεγαγ Ρ. 158. π.ι 1. Ρ. τόγ.. ἢ, τ.. 

[ηἰςτίρεῖο 5. (δι, ἐρίξγαρῆς. Πτῃοΐτοτι Ῥτα- 
πείξίηἷν Ρ.. τόο. ὅς ἰδ᾽ ά. π.. τς ρ. τόᾳ. 

[πἰςτὶρτίοπες ἱπ Εττατίν υτοϊδο9 Ἔχταπῖες ἃ 
ς!. ΟΟὐτῖο. εἀϊτα- ρ. 123. Ρ.. 126. Ρ, 7123. 
Ὦ. 1. Ρ.΄ 137. ἢ. 1, Ρ, τόε- 

[μἰςερτίοπεβ [νατίη; ἀρυὰ ΑἸ Δυιπ΄ ἱπ Οτ- 
τποργαρίᾳ γατίοπε Βι. τγόδ. ρ. τι, Πι 1- 
μι. 132--: 

---α .ὁ Ἑαῦτεττο: σοΙ εξ Ρρ..120..ὄ ὅς τι. 128,- 
Εἶν 131... 83,2... {πϑῖε): 

"5... ἃ (ὐἴυτετο. ςΟἸ]ε ἕξ Ρ. 126. Ρ. 133. 134. 
ὅς. (δα. ἢ, 2. 

ἃ. Ἀεἰπεῆο ςο]]ςὐτα ρΡ.. 126. 
Ἰπίςτίριϊο (ὐοἱυ πα. Βοίϊγαις. ΤΟ ΠῊ Πώ- 

ἴϊγατα ἃ (1, διυρξεβ. ἀε οζζΖε ) Φίγεοτίο - 
}οῥρνα ΓΙΠ]ονῖχίοηε ἀε! ας θα, ε ἀεἰϊᾳ. (οϊοππα 
Κυβηαια; Βοηϊα- 163. Ρ. 125- ὅς ἰῤίά,. ἴῃ 
ὯΟ!. «Ρ. 26. Ρ. τ6γ. ἅζ.-Ρ. τό69. Ρ. 17:1, 

Τηἰοεῖρτίοηςς - Η Ἰρε]]ᾶῖες. ΧΙ; Ματαιοτίδηϊ 
ΤΒείαιτιὶ εἐπχόπάδια 4. Νεπεῖ) 5. 1780. ἀ 
ἴη Τοπιο ίεχτο. ἀεκ]} ΟρηίεοἹ Γεϊοηεβεῖ 
ἀε114. Κεεοϊες Εεγγατοίε) ἃ. (]. Ἰοῆᾳπαης : 
[λοπλϊηῖςο (οἱειῖ, 4υἱ. ὅς. οἴληε 5. [145 ὁ- 
Ἰοπίῳ “ξαἰιὰ Η ἰρε "τ νεΐεγες [πίοτιριίοπεβ». 
4υὰ “ΕΧίϑηϊ 7), πὲς θη ἄς [πίοςτὶ ρείοηεβ Με- 
νδηδίες . {μἷ5 ΠΠ0 ΠΡ τὰς ποῖ. ρΡΙΖ]ο ρΡᾶ- 
ταῖαδυϊαδεῖ ᾿.; 245. ἢ. τ΄ 

Ἰη(ογριΐοπεβ» 4 τἀ ρετίαπτ ἴπ. ἔγαρα θὰ - 
ΔΗ 4 ΟΥα.. ροΟςσυϊοΓα 1}. - νατΓέοΓ τῇ 7). 1ΠΠπ-- 
{ταιδ ἃ (.]. ῬΗΠίρρο Βιυοπείγαοιῖ ἰπ 1ϊ- 
Βτο 2 ευἷ. εἴτα] 5.. Οἤεγυκτίοπλίαρτα αἰσαπὶ 
Παρεθεπεὶ ἀὲ αὐ ἀπεορὶ ἀὲ ΟδΙΤο γ οΥπα 
ἀν ἤξαγε γ 15 δύτεηχε 1716: ἢ... 126. 128. ὅς 

129. ὅξ: τ 75- 1249. 1 52." ἢ 

πί|ετιρτίοπεβ Ριίαπογααν (ἐποτδρῃϊογαπι ἃ Ὁ]... 
ΝΝ οτἶο 11Πω|γάιθγ πη, 7) 4 τἀπηεῦ εηο- 
τρἢ ἃ νοσαῦΐ ποη΄' ἀεδεῖε πιοτίτο οδίεγνζ 
Μαβεί 2β0τ.  ὶρίογηαεις. Ῥὰξ.. 123.: Ν)΄. Ρι 
τ1,}2..Ἐπ: ΠΡ αἰ 79... ΒΟ ΤΩΣ πὸ πον μὲ συ 22... ἘΞ 
Ρ 
Ὁ 

Το ςτὶρτίοπεβ, Μυίει Νεγοπεμῆς ρ. 133..Ρ.13 56 
ας πὰ εἀϊτᾷ 4 ΕἸ. Μαβξι ἴῃ ΟΠ͵έετυκκχιοπὲ 
δεϊεθοαύ. ΡῈ Ἐ3Ὁ. Ρ. τ168.: 

Τα! οτὶριῖο, δὼ εριταρῃίμαι) 48 ἀεητῖα, τίο ὅς 
Ροϊεανλῖο Οφδίω Π δ 5γ8ηπὸ ΓΟ. 3338. εχ 8Γ4ῖ ἃ ΠΊ; 
ἀπτῖφυῖ ΠΊγη ἢ 4υο ἔυς αἴφαε Ἰηποταετὶζ 
νεῖτετωπ αὶ ὁπ ποόγατῃ σατγί να Γογίρτυτγϑ ρε- 
οἰιηθ 7). 8 ΟἹ, Ετδποϊίοο Βιδηοίνὶ πὶ {τὰ 
ΜαθιηΠ]οηΐο,; ὅς ἂὖῦ ἢος ρτίιηο εὐΐτι πὶ 8ηΠ: 
1700. ἴῃ δυρρ᾽τηϊςητο [1 ορετὶς ἐς ὰ « Π1- 
Ρἰο:3ιςα Ρ. τι4. ἀκ ροίίςα 4 ΕἹ. ῬΏΠΙρΡ- 
ρΡο δυοπϑτιτγυοτι γερεπ ςηταίατα 8ΠΠ, 1716. 
Ρ. τό. Ῥικίξειρη δ. ἱρίιαϑ.. ΠΙΤῚ ἰπίςειρτι 9 
Οἰετυαπιοπὶ ξρτα αἰεαπὶ ταιμηηιοπεὶ ἀϊ σαβ 
απ!ερὶ ἀϊ σεῖο) Ρ. 146. δζ:147. 149. δ᾽ 1.2.. 
ΑἸιυὰ οὐτῆνα οιμδηοτγασι, (σεῖρτυτα. νὲ- 
Πιρεαπι ἴα. [πἰςεη!ρτίοης εἄϊτα 4. (]. (οτὶ 
Ρ. 46. Τ᾿. ΨΙ|Π|. ρτίπηα Π ες ά. δυπιθοἕατ. 
{πττοτᾶτ. Ν, Ρ. 146. δ ἴρῖὰ ρ.144. Ὁ. δὲ 
Ἰηάίσατυς, αἰϊμἀ νε( ρίαν αυοα οςςυττγίτν 
ῬίιτητεΕ αηεὶερε ἀϊ Ετοοίαπο ἸΝεαροὶ, 1ττόο. 

Ρ. 327: 



ὙΝΏΜΕΙΙΝ 

ΤΡ. 3217. δ. 3:8. (οηΐεν ὅς ρ. 143, τ44:147. 
ὅς 149. υδὶ ετου]δης πῇ Ἱπίςτὶρεῖοης ρτο- 
Βαῖυγ οὐτῆνδαπι Οταςοταπι (στίριυται Τὶ- 
τὸ φοπειίοιεαν. εἴἴς “ποη ρος... Μιπαυίςυϊα 

. ΠΠΙΕΙΟΓώη ποῖχ), 4085 ἈΤΑὈΙΟΔ5 πὶ πηεγῖτο 

νοςζαπηὰ5. ἱπ ϑητί4υἷ5 [πίστι ρει! ΠῚ δ.ι5 μάτῖ- 
πἶ5.) ἱπιογάυηβ νεῦρα ὅς {γ}1 8085. γ,͵ ΠΟηηια- 
4ιδτη ὅς ροπάεγϑ᾽ δ ἸπεπίυΓα9 γ, 41 Δἀ πυ- 

ὑτηθῖος ροτγιϊπεπτ, Τορτίεδιδητ», [Π20 ὅς Ὥοη 
{ςπηςὶ τ ποῖὰ ἡὐπηεύϑιίεβ υἱυγρᾶῖᾷ ἰμπτ᾿ Ρ. 
153. ἃ 1ς4. Ἀςσοεδτυυτι “οἴμηλ δρυά Οἱ - 

προς. ὅς -ἰ ατίπου δητίᾳυ Π πη τη εἴς εχ [α- 
{ετῖρτίοπς φυδάαπι Ηειςυ]ᾶπεηίϊ ), ὅς ε ΡΙ- 
415 τάδ }15 ἀεπηοπίζγϑτγ ἃ ρ. 131. ας 
αἀ ρ. 134. ἴ)ε ἀϊπιηπέττοπυπ - Πρ η18.7γ, 4: 
ἴῃ [πίοι ρτιοοῖθυς Ὁσούττα πε 7), Ψ. Ρ. 134. 

«ἄς 135. (οπιτα νυἱρο τεςερίδηι ορ᾽ ΠΟ ἐ ΠῚ 

εχ Ἰπίοτῖρτιοηῖδαβ ργοδάιαν ( Ἰυπαϊωπὶ ὅς 
“τοτυπά πὶ 5, ἤθη (οαπὶ Αὐρυί! αταῖει ) 
(εὰ ὅς. ρτίπια πη δε! ]} πὶ Ραηΐσαηὶ ἀητεσεάενέ 
ἃ Ρ.΄158. -υφυε «ἃ ρ. τ6;. ἜΣ 4115 [η- 
(ετὶρεϊοπῖθα85. ἀεπηοηίζγατυγ ἤξυτγαπι) “418- 
ἀταῖατη τὸ Ξ, ἄς ἴοιπια τῃοπιοΐσα5 τὸ 
Ο, ΘΦ, ἃ Ω, ἃ [οτπηδπ) τῶ ὦ ἴῃ ἰπίοτι ρτῖο- 
ἰδ 5.) πηαἶτο ἀἰτίαυοτε5 εἰς 40 8ΠΊ ῬΌΪΟ 
οτεάιτατ ρυ τότ, ὅς τός, Ν ὅτίᾳ ᾿ἰτέγαγιη 
“ἔοττηα {ἰπξυ]ᾶγεβ εχ [πίςγιριϊοπιθας. ἐτυϊᾷ 
ἃ Ῥ. “τό6. υἵφυε δὰ ρ8}. 171. “(]. Μαβεὶ 
Αἰτῖς ἡ τιτῖς α Πἀριάδυϊα Πἰδιῖ ττεβ ρου - 
τὴΐ εὐϊιῖ 4 ΟἹ]. δεδβίϊζίαπο [)οηᾶτο ἰπ νε- 
τεγα ἰηἰοι!ριϊοπιιαν πον ΠΠ} ΤἨείδυτὶ 
ΠΟΙ ΘΕ ΡΙ ΠΟ Ρ. 122. ἢ. Ὃ- ΒΡ {216 ΠΣ 1- 

ἰ οτετρυπέξίοπε. Ψ7Ίά4ε τη Ρυπέϊα. 
Ἰοῦς, [ηἴὰ]4 ἴῃ ἤπὰ Ατϑδίςο Ρ..34: πι Ὁ, 
Ἰ(οςτγαῖες Ἰἰδμάδτῃς ἴῃ Ηοπιετὶςῖβ δεῆο]  ς 

ς Μαγεΐδηϊβ ρ. 18γ. ποῖ, 
Ἰἴεν Ογγεηάυβ Ἰαάαταβ ἴπ ἘΠ οἴηετὶςῖβ δοῆο- 

Ππὶς Ματγείδηϊς Ῥ. 184. οἷ, 
Πα ἰαυάαια ἴῃ “Ἡοπηετὶεῖὶς 5. Πο1115 Μαι- 

εἴδηῖϊβ ρ. 184. ποῖ. 
“Ἱστοριοφράφος, ὅ« συγγραφεὺς», 4ἱ ἀπᾶηι {τ 
φογυ αἰ (οΥΙ Πλεῃ Ρ. 172. ἢ. 1. ς 

τα [τα] πὶ 8.δεγαηὶ Βετάϊπαπάϊ {9,8 ε}1Π| 4 ΝΝ 1- 
ἐφοΐάαο (ὀϊεεῖο δυϑ αι ἃ τπἰυἴγαταιη,  ἀ- 
αἰτίοπεβ ὅς Ἐηγεη ἀἀτίοπεβ ηυρεΐᾳ ,) ἴτυάΐο 
ὅς οἰτὰ ΟἹ. Ἰοδπηὶβ Ποιηϊπίοὶ (ζο]ει! [ο], 
Τ. ΝΊἼΠ. πιαπυίςτιρτα ἃς ρτγᾶϊο ρϑγαῖᾷ ρ. 
241.ποῖ, 

Τιλιιοα,, ἢνε Ῥγιδαροτγίος » Ρῃ]]οίορ ἢ ἄπο 
ξεμεγὰ ρ. 216. 

᾿[ταἰϊϊσογαα ΗΠοτϊσογαιπ , ᾿ἰδιολυπηφυς 84 
τε [τ4]1ςᾶς Γρεξξητί τ. 7. 86 ΓδτΙ ΠΠΠΠΊΟΤ ΠῚ 
2766. (οἸ]εξϊῖο ἐσ 4υϊῆτα, 4υκ “νεη8}}5 ρτο- 
ἴὰι ἀριιά ἵγαιιες. (ὐοἱεῖ! 7 ποτυίάφυς (ἀ- 
τα]ορ5 Ἰπίςστίριυβ. 7 κφέαίοσο ἀεὶ! εοτίε 
φΡατγεϊεοϊαγὶ 7) ΟἰυἹ]δδ εά Ξεεεβαβίορε 4ε|1 
εἰρ γε 4ε᾽ Ἱμουβὶ ἀ᾽ 1εα]ΐα 7 ἰε 4μ4]} β 
ἐγουάηο πεὶία ἀογριοβίεα ἰἰδτοτία ἀεὶ 7γ41:ε}} 
Οοἰεῖῦ ἱπ Ῥϊπερία γ. ἃ (]. Ἀπτιοηῖο Ὁοἱετίὶ 
ςοπίεξεέυβ Ρ. 246. ποῖ, 

Ιχίϑη. Ν. ἴῃ Τεπγεγίιι5.. ͵ 
᾿Ιωνια Ἑυάδοςεῖχ δ᾽ Μίςμας} 15 Α ΡοΙτοἹ"] Ρ. 4. 

Γυ 

ἽΡ ΣΟΥ 

ΑΙ δ! ςο πὶ {ἰδεγ περὶ τὺς κοιγὺὴς μαϑημώτι- 
κὺς ὕῆς ρτ πηι εὐϊτ8 ἃ Ρ. τᾶ8. υἱψφὰς 
δά ρΡ. ζσυ. 7}4ὩΡ]ῖςϊ βου βυλωνικὸ Ποάϊς 
Ρειάϊτα δὰ Εἀϊεϊοπειη ράταιὰ ἔδτ ᾿ υἢ- 
βδέεγδη. Ὁ. 264. Ποῖ. ᾿ 

Τοίάπηπεα αι θυτρεηῆς ΒΙδ]οιΐεςα. Ν΄. ἐη 
Βιδὶτοτῃδοα. ᾿ 

5, Ἰοῃαπηὶς Ἔναηρεϊ! ἔπ νῖτα Η τ ραπῖος ςοη- 
τουῖριᾳ ἃ (1. Ἰοθᾶππε Ποπιΐπὶςο (ο]ει: ὅς 
{ἰς τωίογρῖα.) ἤϊάς ἀο ὅ. Ἴμαπ «2ροῇοϊ γ 
Ξυκηρείβαᾳ 4. ἐπ΄ 1ἰπια χ͵όι. Ὀ. 24. ποῖ. 

5, Τοδηπις 4 Οφιδοβᾶία Βιθιοιμεοα., Ψ|ι- 
ἄς ἴῃ Βιο!ἰοΐῆες. . 

δ. Ἰοἰγάπηϊς  ΡΦυΙ ΒΙΒΙοῆεεα.. ΨΜιάς ἴῃ 
-Βἰ δ οἵἷες 4. 

Ϊοίερῃυς, ἕκ [ΠΟ Εχεεῖρια ἃρυὰ Μεαςζ- 
ΤΙ πλ Ρ. 68. Επιεπήάδτις ρΡ. 69. ὅς 70. [15 
1ἰὰ8 ἐς (πῃ τῆζο τε τοπίμηαν ,» ὅς. φα!ἃ ἀε 
1110 Γἐπεϊεπ πὶ {{ Ρ. 69. 70. ὅξ γι. 

"}υλαπὰ8.. Νῖιάς 1 Ζυί απα5. 
Τωρίτεν Στοιίχεῖος ἃ διογοπῖϊβ οὐἰτὰ 5... ΠῚ“ 
48 το] ρΡ] πὶ Ὁ. 187. 

Το δῆὺς9 ( Βειπατάμις) Ραδιγίςίας. Ν᾽ εηεῖ:ς. 
συϊάατη Μοπεεοΐοτυθ Μοπεαίϊετίο ἰεράνις 
Βιδι οι μας δὴ ἴμδαη . ἴῃ εὐ͵5 πάϊσε προ 
πγῖπᾶῖὶ “ἕωμσταπι ἄυο {{Π1 ΟἸςειοηῖ ἀς εἷο- 
τα τὶ ρεγάϊεϊ "Ρ. 262. ἢ, τ. 

5. Ἰυαῆπιπιβ ᾿πηϊτάτ5 εἰς ΑὙἸΙ 418. ρτοὸ ΟΠτῖ- 
{πταπὶς Δροϊορίάπι ) Ηδήτϊδθπο ᾿[ϑρετάῖο- 
Τὶ οδ] αι Ρ. 264. Ὡοῖν 

Κ : 
ἘΝΡ 'Ρριο Χ υἱωγραθαταν ἂπῖς. ἱπνεπίδε 

Βδης υἰτιπηᾶπη ΠΠςεγὰπὶ Χ,, Ρ.ΤΣῚ, ὧς 122. 
ὅς π.1. Ἥος δαῖοπὶ Καὶ συ πὶ ̓δἰριγαιίοπε ρτο- 
πυποίδτυπιλ ψαϊεῦατ τὸ Χ. 4 {πὸ αἵρὶ- 
᾿γδιίοπε Ἢ ἤΙρΡΙεχ ἐτατ Κ ρᾳξ. 122. ὃς 170, 
Ψνίάς ὀιπηΐηο ἱπ ᾿ἰτεῖα τάς Χ ροίὲ 
Ω [Ιδιϊσσν ἰπ ἰπάίες 'ρΡοίτα, ὅδε ἴῃ Φ 
δι 'ὰ Ἢ Οτῶςο τῶ Ἢ [μλτΐπο ριζῆσο 5 

, ὅς ἴῃ ᾧ τῷ Ρ ἔνατιοο (υδ]εξξο, 
"ἦ Κανίκλειος) νοὶ ἣ Κανίκλης, νεῖ ᾧ Κανε- 

κλείων 5» νεὶ κΚὶ ἐπὶ τοῦ Κανικλείψ γ αυἱὰ 
Π Ῥυ772. 

Καρδηνοΐχλεως 7) ρίο Καρδιγάλεως 5 ἰςτὶ δε ῦδητ 
Οταςῖν τεπηροῖς Βεπατίουῖς Ρ. 252. 

Κελκαίας [δ ̓ᾶπα ποιηέπῃ) ἧἰϊςς ἀϊξξα ἋὉ υτδὲ- 
εὐαἱὰ ᾳφυδάδη), 4υὰ Κἀελκοῖς νοσαθάςγ ) ἄξ 
αἀ Βυτίριῃ Ευδοιοιπὶ ἤἴτὰ ἐγαῖ, ποὴ ]08- 
δ6 40 Αιυ]τᾶς Ρ.. τό: “δὲ Ὑ63. 1π' ἤοτ, 

είς Ἀταρι οὐαὶ ,) ἰὰ εἰξ, νος 4118 1.) ἴπ (υ- 
Πεῖς (οάά. Ἢ ε{π|εη!δ5. ρυηΐξο τυδίο ἴη- 
ἔγϑ 1 τεγαπὶ (ςγῖριο. 7 74ἐρ: 7) Ἰὰ εἰἴ .) 8» 
Ρυμέϊο τυρτο ΠἼργα ΠἰτοΔπὶ , ἀαηηηα γ τὰ 
εἴϊ,),, ὁ.) Ρυπέϊο ἴῃ πιρά!α [{τεγὰ ροΙτο 7) πο- 
ΓΑ αὐ Ρ. το. π᾿; τ᾿ 

ἘΚ Ιτεετί8 πη ΑτἰτΠηϊοϊορία ) ἔνα ἀς 0 61- 
τίβ Πυ ΠΥ ΘΓΏ ΠΣ ΤῊΥ ΠἴςΓ115 Ρ.. 153» 

Κορ- 



χοδ ΓΝ ΡῈ Χ 

ἔζορρα Ατείσυπι ᾿ἀεπὶ ἔεγπια φυοά Ὁ Τιαιΐς 
Βα Ρ. τό8ϑ, ἢ. 2. 

ὃ Κοττιαεύς ΟΝ) ἴῃ ΑἸεχαπάσγ, 
τὲ ἱζρείττον ἰρπϊῆςσας διαπιδη Ρ. 44. ἢ. ὅ, δὲ 
Ῥ. 29. ἀρυά Ρτοςορίιπι. Ουπὶ [4 τας 
-ἀϊοευάν ἴογπ 1] τοξξς δαί νίπὶ ο. ζ:ὅ. «δη- 
«πΠΌΓ Αγ οη πὶ ἃ σατηλῖπ4 Εττγυΐςα ἱπίσγιρταν 
1.4 δεα δκχηο 4ὲ Οἰμῆο δε Γοπε, Εάϊς. 
ΨΜέετοπι, 172. ςοηίεγε [τ] σὰ πὶ 9. εδὲ ρωὸ, 
14 εἰξ, Ῥεητ, ἵπ Βιίτε Πυ ὰ5. 6]εξαπεὶ ΠΤ πιὶ 
Ῥοεῖς νεγβῆθως 1014. Ρ. 27. 

τ πολ 79 συη26 
δὲ ρᾳὸ σοηξεπεαγ 1] Οἱοίο ε ἐϊ Ῥαγαάϊο 
ΠΡ ΟΤΙΤ 7 ΡῈ ἀντίος δὶγ ἰεὴ Ποία. 

,Ἀσ νεῖετὲβ Οτάοὶ οἷαι (οι δεσδης ρτὸ 5 
απῖς ἱπνοπίδπὶ) ἤδης ἰτογαη) 7 τείϊς Π 1ο- 
δ Ρ᾿ σι ΚΝ; ὅς μι τσ. ΗΠ ἐπὶ ἀ81|- 
4} ΠΠπ|ὰ [πίοτὶριοπε, ἈΝΑ ΚΊΞΙΔΑΜΟΞ 
ΔΕΥΚΞΙΔΑΜΟ ΤΟ ΑΝΑΚΞΑΝΔΡΟ, 
ΦΓΟ ᾿Αναξίδαμος Δευξιδοόμις τὸ ᾿Αναξαν.- 
δρκ Ρ. τζι, ἢ, τ. Μείεγες ἐ αεὶπὶ., ἴῃ ἢος, 
υὲ ἴῃ οἴη θὺ8 ἔεγο, Οὐάςος ἱπηϊτατὶ, ἔχρε 
ρο ΝΧΟΒ. (ορίγας ΝΧΟΟΒ, ὅς 
ΘΟΝΙΝΝΧΒ., ρῖο ΠΘΟΝΙΝΧ ιδἰ4. ρ. 
121. π, τὶ Ϊἷὶῃ Ναχίογιυπν. πιυρλ!πηδιῖδως Ξ 
ἰἰς ἀερίξξααι σοηρίοἴτοτ ΧΟ, ρτοτίωβ αὐ Χ 
,ατίπιπι ἱηᾶς ἀοτίνδίυ τη ρα. 168, υδὶ ὅς 
Διίδην ποιδηδη) νά ερῖβ. «ΓΟΥπ)8πὶ τῷ Ἔ. 
πῃ φυλάδπι δητίαθ4 [πίοτὶρτίοπε δρυᾷ ΟἹ. 
(ἰΒδπαά]ογαπὶ νἱ εὶς 40 81 ἀ ἀπὶ ἔΟΙ ΠῚ Δ} τῷ 
Ξ) 4υᾶ δὰ πιϊπυίς α! Δην συτγῆν ἀπ ρτο Σίτης 
(ἈΓΓΕΟΣς Ρ. 147. 

Ν ἦπ τ. 0115. ἀπιῖ 4} ΠΠπλΐς ἱπίςτῖριοηἑ δι 
(ἃ ἧς τερταίεπιατωγ Γ,,,, ῥτογίας ὧὐ 1,ατὶ- 

ΠΌΤ.) Ρ. 168, ὅς 10], ποῖ. 2. ἃς ἱπτει τὰ 
ἀερίδειυ τη οἷ οὐ ΓΤ, ἄυπὶ σοηῖγαᾷ Δ 'π πγὺ]- 
115. Ψοιογθα 5. [ποτε ρεϊομῖθυς εἰ Τ' Ρ. τ68, 
ἘοΙπιᾶ τὸ λα εὰ τρϊπυ!ς 18 π) οὐγἤνδτη ρτο- 
Χίτης δοσεέσηβ 7) 1η αι δάδπ) []πίοτιριίοπε 
Μεατῖοο Αὐτεῖῖο Απτοπίπο. ςοπηίξεοιατα ρᾶξ. 
147. ᾿, ἴῃ Πα ΠηΠηἷθ Πρηϊῆςαι λυκάβαγτοςν 
1Ιὰ εἰ, χηπο ρΡ. 168. 

Τιαθῦαυς ἰη Βιρ]οῖμεςα ποναὰ Μεπυίοτίριο- 
ΓᾺΠῚ ἠοζᾶτι8 Ρ. 242. 

1 εςς ἀκτλοπίοταπι ἀπε 4 πῈ ΠΟΠΊεπ,), 4ηῖε [, 8. 
ςεἀάπγοπεηὶ Βυτοῖᾷ βεπειη) ὅς {ὑςςεί- 
ΤΟΥ ἐπ 7. ἤματι ᾿Ικτεοκράτεες Ρ. 124. Απιί- 
40} {Π|πηώ 1Π]ἸΟτα πη [πίςτιριίοπεβ 11, ὅς ρ, 
1623. τό. ὥς τός. 

1, δεττίαβ., ΨΊάε ἴῃ ᾿ίοξεπες, 
1 δηξοθατάἀϊςα (ςτίριυτα,, Ετγδπςο σα  Πς8,) ἔσω 

Μετονίηξίς., (ὐδτο] 8, Το ειδη 8) (οι ϊ- 
ςἃ ) ϑιεςο- οἴ Πΐςα., Απρὶο-δεαχοπίῖςα ἄς. 
Οἴλμαβ 1111 σΠαγδέξειεβ 5 ρτίπηο αἰρεόξω αἰ: 
{π||165.)7 δά ὑπυπι δυπιάἀεπηφας, ΓΙ Π ΥΩ ηΣ 
ψετογωπΊ Ομ απογὰ 7) 8 410 ἀεῆμ χει τ) 
γοὶατ! δὰ {πη} ἔοητειν τενοσαηάϊ (μπὲ Ρ. 
149. 1.0. 111, ὅς τς. δὼ] [)᾽δοοηὶ Ηἰ- 
Ποτῖα Γιαπρορδγάογυπι αυϊάδηι Ιοσὺ5 1]- 
λυΐτατυς 4 (ΟἹ. Βαιμραϊάο ἀεα]} ἡ πκχοπὶ 
«ἀυοξάγο ἴῃ Ρεςυϊ αι ΕΠ ςτιατίθης ῥα σιν 

δὲ κι ̓ ξ υ θ Ὲ. 
'ὅξ 1.2, 

1. Αἰςατὶς ( (ὐοπἤαπιϊηις ) ες ἰοας οὔσας 
(ἰσάϊςες Οτάςος. αἱ ἴῃ Μαεείιεηί Β1- 
ὈΠοῖῃεςἃ οχιδηῖ, ριορηϊα τᾶδὰ εχαιᾶνίξ 
Ῥ. τ. π. «, Οαμπες Ιοάοτγί δίς! Πὐτος 
1 ΒΙΝΠΟοΙΏςςα [ππρεγῖ 411 «(οηἠζδπιίπορο!- 
τῶπα νἱ ἡ! Πὸ [6 δἤϊεηπθας ρ. 264. υοτζ. 

ΤΣ εσάρεῦὶ ( Οεούρι! ) «υὶ ἴᾳ Τπεια!α τηε- 
ἀϊο εευϊο ΧΙΝ, νἱχῖς » Θρεῖαγ ὅς στδ- 
πιδιῖϊσα ΑἸρΒαρειῖες ἱπφάϊτα πἰτία πὶ ὅς αἷ- 
τἰσια σεγθϑ Ρ. 79. Π.1. 

Πεξῖο [ἐουηάυτα ρτοίοάία τες 85. οαναΎΣΩ- 
σις ὀντριβὸς κατοὸ προτωδίαν , ἔνε οαἶδια- 
πτωτῦς προφορὼὰὼ γ) ΟΥβιπτηατίςα νοίεγυπι 
Ρᾶ8 εἴαῖ Ὁ. 173. 174. 177... 179. 1) 1θ0ηγ- ἢ 
ἴἰὰ5 ΤΉτΩΧχ Ἰορεηάμμη πιοηςξ καϑ᾽᾿ ὑπ έκρι- 
σιν κατοὶ πρθσῳδίανγ γ ὃὲ κατὰ διαστολὴν 
Ῥ. :8ο. 

εἰ ἀεηΐς ΒΙδΙΙοτῆεςα.. Ν΄, τη ΒιΙδΙΙοτμθοα, 
1.εἰάεπῆᾳ Ηοηιοτὶ δεποῖία. Ψιάς τη Ηοηιετ. 
Ιεοηϊς θεοί ἀυδφ εἐρτερία Ἰἰτεγα, ααϊθυς 

Ροίζω! αι ΠΠ᾿ωπὶ Μας ἀεθυτξεπήαυπι (ὐδποηὶ- 
σου; Οοάϊςείη» ἱπ 400 οἥπεϑ ΤΥ} [)6- 
ςδάες ἀείοτίρτα ογεάερδητυτς ρ. 263. ποῖ. 

1 εφΌοςϊε5 Ἰαυάδῖυβ ἰπ Ηοσετιοεῖβ δοθο]ῖρ, 
Μαγοιῃὶβ Ρ. 184. ποῖ. 

Γἰδαπίυς. Εχ {Π|ὰΦ ορετίθυς Εχοορῖα ἷπ 
Μαςετῖὶ ἹῬοδωνεξὶ Ρ. τι. ὅὲ ίε4ᾳ4ᾳ. [πεάϊτ- 
τὰ 1ΠΠΠ|ὼ5 ἔες]διῃ διϊοπαπὶ {1{Ὲ1}}.) ἔγαρ- 
τρξῆτα ὅς Ἔχοεγριὰ (επιεηϊτὶᾷ ἃ ἢ. τι. αἴφις 
αὐ ρ. τ6. ΠΠ||5 1) ες] διῖοπε5 ἱπεάίτα ὅς 
Ἑφδθυιεῖο ᾿ρηοῖᾷ Ρ, 12. Ρ. 14. ΡΙυτ πα 11- 
Π 8. ̓ )εοϊ!δηγαιίοπεβ ἰηφάϊτα τη ΒΙδ]οἤεσβ 
Μαιυιτθηῇ ρ. ταὶ πὶ σ. ἴθ Ν διϊίζϑῃβ ρ., 12. 
ἴῃ Βατγθειΐηδ Ρ. 1τ. Ρ. 13. Ρ. 14. ρᾶΡ. τό. 
(ὐανηΐηπὴ Π8 ορεγυπὶ ΕἸ τΙΟπεπ εχ 1Π})-" 
τηοτταὶὶς (1 πιαιίτὶ δοδεάις ἀεριοιβρίαη, 
ποχ ἀφδῖς ΟἹ: Πθ Ἐτγπεῖίπα Οὠτϊπα 
Ἀίςκία Ρ. 11. πν 1. 

1ιθγατῖὶ δὰ ἀεί! θεπάος Οοάϊςεβ. πτυΐεος 
ΠΌΓΏΠΊΟΒ ΘΏΓΕΟΚΝ ἰητοτάεπ) ἐχίρεραπί ρῥ, 2 στ. 
Οὐυχάδην ποῖα 4 ρΡ] τί Π115 1 ἰσγατιι 5 1π ὧο- 
ἀϊσὰπη ἥπε ἀρροίϊτα Ἰδίᾳ, ρ. 2σ1. 

Τὰρῆεμῆε Ηοιμειῖ δοῃοῖα. Ψ|Ίάς πῃ Ηοτβέγ, 
Τ τος ποτίοη , ορρί ἀυϊυπὶ δὰ ΟἹγηρὶ ρεάερ 
ἤτω Ρ. τρό, ἴπ ποῖ, ᾿ 

1 νι Πθεσδάεβ οπιπεβ ἴῃ Μαάςεδυτρεηῆαπι 
(δποπίςεολωσι ΒιΙδΙΠοτμεςᾷ 5) τεπῖροτε ἴνε9- 
οἷ8 Πεοί τ) ἴεν αι! ογεάε δῆτ Ρ. 263. 
ἴθ Ὡθῖ, δὲ ἀς 4111 εὐυΐάεαν ΤΙτ {νι 
Τθεςδάϊθως,, Εἰ δρειἰδηὶ τεπιροῖέ ) ΠΊΪΐοΓς 
ἀεϊιυδι!θ., ὅς ἀε συοάδηλ τζεου]ο 7 4υὲ 
ἢᾶ5 οἴπεβ Ῥδιϊίος δ᾽ τυ γαη ς γ8πὸ ΡΓῸ- 
τοϊεγαῖ., συ ἀπ ποιαηάᾶ.- 

1,οπαϊπεηίς ΒΙΒΙοιεσα 7, εὐυΐφας Ὁ δῖδῖο- 
5. Ὗ,, 1η ΒΙΡ]ριΠες. 

Τοηβοταμη ὅς διενί πη {γ]1}θαταπι τρπᾶ [ἢ 
Ἰοςῖβ ἀμ 115. 4 νετεγίδυς Οἰῖςῖ9 προῆτα 
Γιὰ ρᾶζει ἐ Ῥορῆγτίο Ρ. 112, δξ 113. ὁζ 
ες ΡΙυτζάίςῆο Ρ. 131. ΚΝ. ἴη υδηιτᾶς - 

Ιοπεὶ Ραίζογδ!α ἐπιοπάδιά ρ. 66. π. 3: ἶο- 
ἢἤτα ἡΠοταπὶ Ἑάϊτῖο ρ. γό. : 

Τιυεΐάπυβ., Εχ ΠῚ ορεγδμβ ἐχοεγρτα 1π 
Μεκαιὶ ἹῬοδωνι Ρ. τὸ. 

Γυ- 



ΤΙΝ ΘΤΈΩ 

1ιὐειετὶ Ἐρἤκορι Ὁ εἰδείεδοὶ ορεγα. οπληΐ δ 9 
4υΐχ ἐχιᾶηι 7. συγβητθη 5. οδηπο ΓομηϊηςῸ 
ἄς Ϊβεοῦο ἔξ οϊξεῖς, ἴοἹ], Νεπεεῖα αγγ8..- 
αἰεῖο δοςυταιι 1 πὴᾶ Ρ. 245. ποῖ, νὴ 

ΕἸ. Ἑυρὶ Εριεαρῃλυέη ᾿ϑενεγῶ ἰνἱ ἀυτνυ15.) ἴπ 
ἀούίϊ Ππγοὸ δ το Ῥαπουτηῖ, 1.734. εἀϊτο . .11- 
Ταΐϊτανίτ Ρ. 135. Ρ- α.8. ἢ. 1.}}. τό, 

Τιυρὺς Εφτγαγιδη 5 ΑΌΡΑΡ΄ρΡ. 145... ἢ. τὸν, 
Αντκοὶγ τὰ εἰ, τῶ Ὁ μηρικῶν» απορκῶν 9. 
"ἀϊςεῦφπευπ,», 401} π΄. Μιυίεο Αἰεχδδάγιπο 
ἀππβευϊταῖεβ. ΗἨ ιλοτγιοαβ ἰοἰνεθαπῦ ρ.. 184. 
ἢ0:, Ξ Τ 

Ἱ γεορῆτου ὁ γράψαςτὸ- τραγῳδέμενα γ 14..- 
ἄατας ἵπ Ἡ οἵηστις5 ϑεοδοὶ ς. Μιδιοιϑ]δ Ρ. 
τὸς, ποῖ: ἢ 

Εγτῖςα ροεί5. συοπιοαο, ςρταγείυτ, Ρ..179- 
Ἵγίαπάετις αυἱά }}4}}. ἱπταϊτεῖς ΓΑςς ἀππηοη! 8 
“Ῥ. 88, ᾿ 
1 γίδηϊα9 ἰδυάαιις ἴπ Ἡοαιςτοῖς δοῇο}}18 
Ματοίβηϊς ρ. 194. ποῖ, 

.« Ἡυλυΐες [ἰτετᾷ Οτγάες νοζεγγί γᾶ ἔοτα 
ΔΎ δ᾽ τη εεάεπὶ ἂς Ειτωίςα Ρ. τό. Ηας 

ἔοταια Μ' (εριεπ ἰοςι8 1π (οὐ πιπὰ ΝΜ 4- 
δίΑΠα.) ὅς ἴπ πλ0 15 Α1}15 ἀπιίαα {{Π1|π|15. [ηπ 
{ετριϊοιδῖθυ5. ποὺ εἰ Μ'ἃἪ, (ὰ Σ, ᾳυοά 
ΦῊΠ]Γοσ; ὅς Ἰρίιτη Μεζοςῇῃ τα Πι). νιτπ [ὰπὶ- 
ΤΩΙ 5). ἰοἴο}}1τ ρ. τόδ. ὅς διὰ, -ν, 2; 3. ὅς 
4. ὅς Ρᾷρ. τό. (δυχ δηλ “ἰοτηγχα τηϊπ ας 8 
εὐτῆνα “τα μὰ οζουιτιτ ἢ ἰαπιίᾳυα. [ὰ- 
(εει ρτοης δρυά (]. (πδηδίενυπι ρ. 1.47. 

ΟἹ, Μαδη]!οαίας ἰλυάαευβ Ρ. 134. ὃς ᾿διά, ὦ, 
1. Ρ. τ8. ποῖ. αν. 146, 147..ὄ χ62. ὅς 1014, 
Τί, νι 1.3, ποιαῖυβ. Ρᾶζ. 149. 11. ὅς ἰδ], 
ὩΣ, 2, Ρδξ. 14. ποῖ, 

ΔΊροατ (ΟὐΒεγίσοερῃαι! Ῥοδωνιοὲ Ἑαυτὶείο ») 
δ Πὲ!4ὺς οπηπιθὺς Ἐ ΗΠ οΥλα. ΠΠἸτεγαγῖς δογὶ- 
τουθυβ. ἰξρυοῖα ρᾶξ- 4- ὅς ἴεᾳᾳ. Η υ]αίςε 
Ῥοδωνιᾶς τεςεωίο,) ὅς εχ 111 Εχεογρῖᾶ ἃ 
Ρ-. 4. υἱᾳυς «ἃ ρ. 79. Ν αῖα Μδεάτι Ὁ)- 
Ῥοτα ρᾶξ. ς. ὅς 6: δυις ἰυετις) ἃ 4φυάπάο 
ν᾽ Χέτ ἃ Ρ-. ζ. υἱσὰς δ( ῬΡι9. ἱΜω] ἀνέ! 
ἕμετυαδῖ (γγίοεςρἢ α!} Ρ.. 5. ἢ. αὶ, ἸΝοίζετ 
ποῦ ςοπίυηἀεου ου ΝΜ ἀσαιῖο δίσφρεις 
Ρ. 26ς. οι. 

“Μαδςει τη ἀετίνατγ ἃ μαίγειρος 7 ΡΟ 400 
ΖΈοΙ!ες μαγερῥος Ῥ. γ86. 

(). Μαῆοσ)ις ἰπ (αἰαὶ Απεϊφυϊταιιδυβ. (ἐ- 
Ἰεξλὶς Ἰδυάδιυβ ῥδξ. 129. ποῖ. 1, ρᾶξ. τσ. 
ποῖ, 2, ὅς ρ88. 1τόο. ρᾶβ’ 167. 68. «τόδ, 
ὅς τό9. ἢ. 1. 'Ιῃῆ Μωυίεο Ψετοπεμί ρ. 133. 
135. [ἢ Ν΄ειοπα ΠΠΠυΐζγατα ράξ. τσ ι. ὅς τ018. 
Ποῖ, 2. Ρ. 2:1. ῶσί. ἰηπ (Οτχεοιυηὶ ἔρὶ18 
Ἰδριάἀδγ18 Ρ. τ68. ἰὼ Οἤετυκκίοηι ᾿εειέγατίε 
Ρ.124. 1375. ὅς το8, ἴπ 170γ. ιρίοπιατς. Ρ. 
133. π΄ τῷ δ᾽, 1,1, Νετγοηςζηῇβ (ὠδρίτυ! .8η- 
εἰ! ΠΟ 5 (οάτοςς {{δτῖπῳ» τεςεηίω τ ἴῃ 
ἤπε (μᾳ “δεον. Τ᾽ εοϊοΣ. ἀεἰἰα Ον41:4 μ- τει. 
ῃ. πη ίμᾳ Ψετου, ᾿]ωἶται. δαϊ δητοτυτη 
Βιδοτμεςα ππεμιΐθηςαι ἴεςια το᾽ά, ΕἸ 11ὼ 8 
ΑἸτίϑ ᾿(ὐτιεῖσα δυῖ ττε8. ρον! ἐάιει ἃ 
ΟἹ. δεθαίίδαο ἴουδῖο ἐπ γεῖστυ [ηΐςτὶ- 

Το. 1]. 

ΒΈΤΕ ΟΜ. 297 
Ῥιίοπ, Οτᾶς. ὅς 1 ,ατἴπ, πονὶππιὶ Τςίδατῇ 
Τοιηο, ρτίτηο διςὰ χ759.. 10]. Ν, ρ.. 1::. 

εποῖ, δ᾽ ποιαῖηγ), ὅς Ρ. 171, ἢ. 1. 
ἹΜαράςεθυτρεπίϊααν (ἠἀποπίσογωπι ΒΙΙοςἤες. 

ΝΥ. ἴη Βιδ!οιῆςεδ. 
6]. Μαώρξδδη ἴῃ Βτγυῖτία ΝΝ απ [πιαςῖς8, Κὶ οηλς 

1273» Ρ. 166, 

Ἰαρηειῖς,, ΗἱεγοίοἸ γτηΣῖαπὶ Ῥγεβθυτεγι» ἢγε 
Μαςαιῖ Μαρπεῖῖβ., οὐπὰ Μαςατῖο ΟπΠιγ- 
ΤὈςεΡἤαἷο πλιπΐτηε ςομῃέμπαεηά! , τγε5. }1- 
ὑὕτος. τάεςς ἰςτιρίοβ δά Ἱποοίπεπθη), 4 4- 
νεγίωβ (ὐεῶι ες Ἐνδηρςοὶ! ς αἰ Πηη!δίΟ 8. 
ἅς ποάϊε ρετάϊτοβ 5 χθ. Μαδιοιάπα πἰδὶιο- 
τές νίαάις ὅς ἰδμάδνις Βεαηςϊίοςα8 Τατ- 
τἰῳπβ ρ. 264. ποῖ. 

Μευορῖχ ( (Τοπίϊαπείπὶ ) ἀε Αὐ δ απάτὶ ὅς 
(ΑἸ τπος Απιογίσδας, ἔαδαϊα νεγϊσας. ρο- 
Ἰτως 5 σοηίοτρια,) ὅς ΗΠ υετῖο, Βαδεῖςιο ὅςς, 
ἐξηοτῶ [ἰγ] πονε ρᾶξ. 771. ὅς 76. ΠΠΠὺς 
Ἰρεροϊπιεπ Ρ, 76, Εκ εὐυίάειαχλ (οαϊϊαπείηὶ 
λδυδίία (βιοηῖςο, ὅς ἱρίο γεγίδωβ. ρο- 
1ἰυϊοὶς σοπίοτίρεο Ἐσςεῦρίᾷ δρυὰ Μᾳςασ. 
ἴῃ. Ῥοδωνιφ τὉ14, 

Ὁ, Μδμιὶ (δ οιἰεῖςυ5.) Πυςοπῆς Αὐσηϊορί- 
ἴφοροϑ.., Ἑαυγῖς!, Βι0Π σε πεος τῆς αἰ ἄς [η- 
ἤν  1ιΑτιηϊταιῖὶθ. πονᾶπι ΕἙαϊτίοπεπ) 8ι- 
ἐϊιοΐεαν Ῥαῖαν. 1754. (ςυγανις Ρ..264, οι. 

Μηυμὰ8. Νο τὼ ΑἸάυς. 
Μαςῖᾷπα Βιδ)οεῆεςα, Ν΄. ἴπ ΒΙδΙοτἤεςᾳ, 
Μδεοιάμπιβ, Ἐριςοριις αζὰ, ίαιια ἤϊιως 

᾿ 21, 

Ἦδτς » ΑΙ Ματιοϊδηί Ερίίςορὶ ὕξζα ὅς 
Απαϊξαῆι Ἐριίςορι ΕἸευτπεῖορο]. [Ἰ]ίως 
οταῖίο ἔμπεριῖς ἃ ὠδβοοιίοίο (ςγὶρίᾷ ) ὅς 
ὩΠΩς ΡΥ φἀΐτα 4 ρ. Ζι. υἱσυς Δα ρ,26. 

Μαλίξει 7. 1ὰ εἰ .. εὐτῆνα ΒΕ Δ ιπότμι (ογὶ- 
ἴυ1ὰ Ρ. 11:0, ἢ, 2: 

Με οος οαεγι Ε ἀἑτιου 5 Ν ἀγίδοτες ἰες 
εὐφειοδεβ ἴθ ΙοΠιοτῖςῖς. δ. 01115 Μειοίδηϊς 

Ρ. 183, ποῖ. 2- 
ἸΜδιτιῖςηίς Βιδ!οιπεςα. ΚΝ, ἰὼ ΒΙΠοτῆεςα. 
ἸΜαζοζΐταε, ΨΠΓ Τὰ 18, 1π Τάθω]]ς  εγα- 

εοἰςεημ ως Ἰαυἀἀτὶι8 Ρ. 119... 120. 122. 123. 
Ρ. 162. Ρ.167. ἢ. 1, Ρ, τόδ. πι1, ὅς 2,, ρᾷᾶζ. 
τόφ. Ρ. 170. ἢ. 1, Ρ. ἀ71.. [118 ΒΕ ΧρΊΙΟα- 
το Οταοζ ποτὶ ρει ουῖς. ἴῃ ρος] Επὰς- 
ἀο-δοοίατο! ἐχτΎ6Π}|0 ἰαῦτο ἐχαιαῖς ἵν οα- 
ΡΟ]. 1752. υδὶ Πάης ἰεἰςτερειοηςεπι ἢ εἰ {14 π} 
ὅς ρυτίδηι οὐἷς οὈἰεγνάττ Ρ. 1.28, ἢ. [ἄφῆι 
υοίδίως ρ.166, ῃ, 3, Ἠυϊς ,» υζ ὅς ΟἹ]. ΡΙα- 
τ111}107) τη χἰπηὰ ρᾶτς ἀεδεῖωτγ ἐχρ]!ςἀτίοπὶς 
ἘρΙ ϑ τ ἰλύος Απιϊαᾳυϊτατωπὶ ρ, 149. 

Μειὰ ( Αἰοπατάτις ) ἴπ τηεςμδμίςα Ἐχροῖ- 
τιίοῆς. νεπεέποιμ) ῥ, 12δι ἢν κ.. {Πὰς οΣ 
ΡΙΏΙΟ ἀς βεπεῖε ψνεῃεηΐ, αυοὰ ϑοεζατιὶ 
πεςε πὴ δἰ ]ς 1014, 

ἹΜεάΐϊεχα ΒΙΒΠοῖῆςξοα., ΨΝ΄, ᾿π Βιδι οιβεςα. 
Μεάιεες { [μουτεδείι 5. ) νὶτ {ππγηϊυ 5 Ρ. 226, 

((οίτυβ. Μεάϊςες Αςδάσηί 4η), ΒΤ τΟὨΙςἀτη, 
Οεανϊ ΡΙςτΠΟπις οὖς, ἐσγνεμτὶ αἱ ἀνα 5», ἢπν 
πτυϊς 7. ὅς Μαγ! απ ΕἸοίπααι ἀάδὼς ρυς- 
γι Ρ]διουὶ νεγίεπάο ἀείϊιηαις Ρ, 225, 

Μεάϊειηζ βεπὺβ Ππρυ]άτὸ Ρογ ἰοιηπΐᾷ ρ. 24. 
δοκι θὲ ἄς Ρ.. 8... ὅς ᾿,.2ς. 

Μεάιοϊδηεηί ΒΙθΠοιῆςςα.. Υ, 1 ΒΙδΙ1ο- 
τῆεςἃ. 

Ρρ Μ-- 



ΓΟ ΕΠ 
ἸΜεΙαταρΙ ( οπιπηεητδι! 10 Ὠιοαγϊ ΤΉταςῖς 
Ὑ ἐχνὰν Τρομιμιατικὴν Ρ. φῦ. Ἐ]υΓάετη ἔτ ς- 
πγέητα Ρ. 13, ἃς 1014. π, το ρ. 40. ὅς τι. 

Μεπάπάεν ἰδυάδῖυς ἴπ Ἡοπιετίςὶθ δοβο ἐς 
Ματοϊδηϊθ ρ. 184. ποῖ. 

Μεπάοτυτι φαϊδος (τάτεης ἀπιίᾳυ δυέξοτγεβ 
ἹΠεορβταίίας., Ατί ποιεῖς, Ηφιοάοτως,, 
ἹὙπυογάϊάες, ῬΗΙ υς, ΗΠ ρροσγαῖες,, Ε- 
γάηρεῖα,,) Ἡηλείηβ., ςχιειίΐᾳυς ροεῖᾷ, 
φυοταπυα σε Ρ᾽ ΓΙ ΠΥ 4 ποίξη]8. οαηϊπίθυς (ο- 
ἀϊοῖθι5 Ιοηρὲ Δπείαφαϊοτα απὸ) ΟΥσο Γδῶ- 
ροτεπὰα ἃ ΠΥ δε  οταπὶ οἱ  ἀπεῖ8) 4 ΒΙΒ]1ο- 
Ροϊαγιίπι, 4υἱ ἤπιος νιτῖοία ὁ χθίῃ ρ γᾶ σὰ ΠῚ 
1115 ἐπϊεη δαῖτ τς σοηίετοπάα ποη δὰ- 
γαῦϑηῖν, περ ξεπιῖα , δὲ 40 ἐπηηἀδίογα Π. 
ἃς Εαιτοτγθη) ἀπιῖαα ἡ ΠῚ πιο πὶ Πἰος πεῖ) φαὶ 
πὴἶτα ΡτῸ αγδίτγίο ἴῃ ψεϊετίδας δυόῤξοτὶ- 
Ὀὰ5 Ππηπταϊαῦθαπι, ἀθιταπεθᾶπι, δἀάοθαης 5 
ὅς ΡτΓ(Ἰπᾶ5 Ἰεδείοπες δά τεγαθάηῖ Ρ. 136. 
ὅς Σ37. 10. 0ῖ, δ᾽ Ρ. 1832, ὅς 184, ἰπ ποῖ. 
δὲ ἀφ Πίος διιέζογαπη σοτγαρτονα πὶ ςδι- 
(15. ζοπάαυδγεηῖες νἀερὶς διιαθοπε, Αα- 
1ᾳαπὶ (ὐςΠΠἸπῦ7) ΟἸσογοπεπὶ,.,) ΡΟΙΡΆΥΓΙ Πα.) 
Ἐπη δια 7) Δ] ἐπ ὅκα. Α [ἴ4πὶ σδι 08 ΠῈ 
Αἰ ιθαταιῃ ν᾽ άειῖ8. Ρ. 154. πι τ ὅξ 127. ἢν 
τον. ἃ Ρ. 146. π.τ. Αςςοῇτε ἀεϊπ ες 4υο, 
τυ τῇ 4 8Π| τεσεητίοτυι. ΒΕ ἀ'τοταη ) ροΐὲ τὸ- 
πᾶῖᾶς [ΙτεΓᾶ8.) ᾿ριοίαπιία 7 401 ποηππυπ- 
αὐδΠ ἱπιγσᾶτο 5. [ἸτετΆΓΠ) πεχὰβ δὲ σοτη- 
Ρεηδία» 4πἃ ἴῃ (σά, οςσιττγεδαπι), δὲς 
4] ποὴ Ροϊεγητ 7. υζ πες ρτίοτυπι Εαϊ- 
ΠΟΠ ΠΏ Τοπρεπάϊα {ἐπιρεῖ αἰεοτῖ (μη 
Ἰιδίεφιθπιες ἙΔίτογαβ ρ. 177. ποῖ. τ. ρο- 
{ζγεπλο Δ] ογαπὶ Ε ἀϊτοτα τη το σθητ ΟΥ ΠῚ 8ἃ- 
ἀλςϊα.) 4ἱ Ιἄρε ρῖὸ δτίίετῖο ἐπητηυτα τ» 
δἀ)ὶςϊς δῆς 9 ἀειγαἤεδθοῖ γ), φαοά ᾿ρίοταση 
ΟΠ ΠΟ Ω 8. Χ πηυ]τῖς ἜΧΕ ὨΙΡ] 5 ςΟΠΊρΡΓΟΙρἃ- 
ΤΌΣ ἃ Ρ. ὡςς. υἱφυς δἀ ρ. τ6ς. 

Νίεπεστγαᾶτες ἰδ ἀἀτὰβ8 [πη Η οπγεσγῖοῖς δεΐοἹϊ5 
Μαιείϑηϊβ ρ. 84. ποι. : 

ἹΜεγαΐα ( δυὰς ) Ρατίῆις ἴῃ δαην δεοτίηα 
ΒΙΒΙΠοΙεςα νἱάϊε ΕΓ α]ρατγηῖ ΡΙπι5 ορὰς 
Ποάϊε ρει ἀἴτιπι ὅς ἰηίοτίρταπη,, ΤΙ οπείπδα- 
τί 8 ΨΕΓΟΓΏΩΣ ροστΔΓ ΠΣ Ρ. 263. ποῖ. 

ἸΜειδο!άες ἰδυάϑτιβ ἴῃ Ἡοὔϊετίεῖς 8. Πο] 1 ς 
Μετιχείδηϊβ ρ. 184. ποῖ. 

Μενδηδῖεβ [πἰογιριίοηςς εὐόπάς σμπῚ ποιῖς 
ΟἹ. Ἰομαπηὶς Γδοτΐηϊς! (οἱετί ρ. 245. ἢ. 

Μιοδο] 5 αῦτα Βριῆοϊα ἱπεάϊις. ΡΝ. ἴῃ 
Οαὐτα. 

ἽΜΗΠὰΝ ( Ἰομδαπες ) ποίδία ρ. 6. 
ἹΜΜιπεῖνὰ ὍΓΑΙ τεηρΡ]} σοπίεοτατ αο Ευγοῖα 

Βεξε Ερίξγαρῆς ρ. 124, 
ΕΙ, Μιπενίπι, Νεαροιταηα Ασδάεπιῖα 50. 

οἷα 5. ἐτι αἰτἰ ΠῚ Ήγε15. 8. Οὐαος ἀοῶ [πηγὰς Ρ. 
ἀγα ποῖ: 

(1. Μίμραγεῖ (. Ἑετγάϊπαηάας ) (Οὐάϊευπε 
Οτασοογαπι Ν᾽ δι ϊΔῃοΥ ἃ τὴ (ἰδεδίοδυην ρᾶτας 
Ρ- 2εῖ ποῖ. 

Με Ιπυίςαα Πἰτετα εὐτῆνα ΩΨ, 
εἰετδέξετγέ. 

ἹΜΜηδίξαβ. Ἰδυδάτας ἴῃ Ηπηετῖοῖς 
Μαιοϊβηὶβ ρ. 184, π. 

ας Ατας τα γοξαταγ Εμπγογὶβ ἴῃ (οά. 
Μαετιοίδηο 486, Ρ. γ9. 
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δοῇο  ς 

ΒΕ ΚΊΤΝΜ. 
ΕἸ. Μορπιίδυςοπίαβ. ἰδ δοίαβ. Ρ.. σ8ζ. τάν, 

τΥξυιτόο. χ67. τόϑ8. τόᾷ, ἢ, τ,, ΠΟΕΔΓΒ 5. Ρ. 
ΤΥ ὅς 132. 38. στο, ΓΣ δ, Σ δ, α 62. 163. 
τός. τόδ. τόρ. τ τὶ. 

Μοπυπιεπια Εςεϊεῆχ Ν εηοια, 5. Μονῆς, 
ομδν ρει ηὶς Γι Π γι δι] οὐδ 5 ἄς τἰτοϊο Ν ;- 
(ΔΙ 7 4αεπὶ γεϊειες Ἐοςϊοί ᾽ΠῚ Υ Ξποταὰ- 
τὰ) ᾿ς ἄογες οἱΐπὸ ἀ(υΥράθδης., ἃς ἀς 8. 
Μιέξοις ρτίπηανο Ἐεςςοίοία δ. Μογχῆς Τί. 
1018}} Ραῖγτουο 4. δ΄ επει. -758...ὰΔ (ὦ. ΝῚ- 
(Ο]Δ0 (οἴειο εἀϊτα Ρ. 245. ἢν 1, 

ΓΙ. Μογϑῖῖ Βιδιοῖῆοον Μαιοίαπα τ μῆϊος 
Ιϑπξε ρεγὶ τ πη 5.) ἀθ 1Π18 ἐξτορηατα εἰς ἀϊς 
ΟΡΙσυ] αν τ ου ριατ 7. ἀεἼα ραθνίίεα .}- 
ὑνετία ἐδ δ 45 ἥδίατοο ἐπ Κεπεχία, ἐδημεντ.- 
πίοπο ξιρτίεα 4] Ὁ. 7 αιορο Δίσεε!γ ἐς Ῥέηε 
πἰα 1774. Ρ. 263. ὅς, χ64. ἴῃ ἢ, ΑἸΤυὰ εἴπ 
ἀ} Πα ατὰ εὐυΓἀ: πὶ Ορὰ5. ρτοάειτ ἢς 1η- 
Τςτιρταα : Οϑάϊεες Πήαπηζετίρεῖ Γαείπὶ Βὲ- 
ἐποιβέος Ναπίαπα α αοοῦο. Αστει!ο γε α- 
δ΄ : Οραευίᾳ ἱπεάϊεα ἀςεεάμπι εχ ἰἰἀς τὴ 
ἀἐρτοπρῖα, Ν᾽ πεῖς 1777. Ρ. 266. 

ΟΙ. Μοιιίδηι ( ]Ἰοίερμὶ }) Τοϊςτίρτιοῦε5. Ἀε- 
Εἶπα ΤΙ Πετγιατοπῖδας ἰδ ταῖσ Νεδροΐ. 
{770} Ὁ. ἸΣΣ. δὲ Σ᾿ τὸς 8 ἢ τὶ ΡῸ τδο. 

Μοτὺς ( ΑἸεκαιάεν } ἴα ποις δὰ φυξα3Π 
Ιοσὰ υπονὶ ἔσιἀετὶς. 7) αυχάδαι Ῥιος]ϊ αῇξετι 
ἂς Ετὲε Ατισπίο 5) ε Νορδιϊίυπι 8 αἱ ν᾽ᾶτο- 
τατ (Τοάϊος 7). 41 ποάϊς ἀεί ἀετατυγ ρὲ. 
164. ποῖ. ᾿ 

Μοίβορα! ( Μ4πιε6115.) “ὦ ὀνομάτων ᾽᾿Ατ- 
τικῶν συλλογὴ Ἰᾶτα Οἱβ εἀϊτᾶ γ), πές ῃοΥᾶ 
Εἀϊτίοπε ἱπάϊξπϑ Ρ. 79. 

Μοίκμας.. Εχ 1Π0 Ἐχοεῖρία αριά Μεαραζ, 
ἵπ Ῥροδωνιᾷ Ρ. γ8. 

Μέμαες, τὰ οἰ, (υΓρεηίμαι » Τστίρτατὰ δε π8 
Ἀοθὶπισαπν,, τεχίθυς ἃς Πἰτετίβ ἴδιες ε 
πη ρ] ςΑτὶς ὃς εοηξω 9 ΠοΙγεηβ Ρ. τ 71, ποῖ. 

Μυτδιοσεὶ. [πίοεὶριῖο Ρεμδτοςκιᾶπα 40 εο ε- 
αἀἴτα ἴῃ Τμείδατ, ὃς Τπίογίριῖο Βίπιαγα ἴᾶ- 
πὰ 7, 4υᾷ υἹτίπιτα ρυτγίὶα ὅς [184 εἴ ρΡδξ- 
160. ποῖ. τ ΗΠ ρε]]ᾶτες [αἰοτὶρείοπεβ ΧΙ]. 
Μαωταϊογίδηι Ὑβείδατι εππεπάαταβ 4. }- 
ὩΠΙΓΒ 1780, ὅς ἰπ Τόσο ΨΊΙ, ἀεφὶ Οραζεοὶὲ 
Μειοπεξεὶ ἀκα Ἀασεοια ξετταάγέε ἀεάϊτ 
ΕἸ. Ἰοδάηπες ᾿οταἰ πίσας Ὁ οἷετι Ρ. 245. π΄ 

Μαΐαγα 5. πίσσα, 4] {ἀρεταῖς ἴῃ Ματιςοίαπα 
Βιδιςοῖθεςα,, Ηείγεμὶ! Οοάϊςεαι τνροῖπε- 
τς ἐχουάεπάυπι ἀταάϊε ,), 85 ρτίμ8. {ΠΠπὶ «- 
τηθηάανὶς ὅς ρῖο ατἰϑἱετὶο τε ηχίς ἃ Ρ. 255. 
υἵφας δὰ Ρ, χ6:. : 

Μυτιλήνῃ » ποῦ δυτεπὶ Μιτύλήνη γ, ((τΊΡεπ- 
ἀμπ) εχ Ηετοάϊαπο,, διερῆδηο ΒγζΖαπιΐῃθ 
ὥς ὁ πυῃλ ἢ ἀτῖθ5 ρου εθΥ ρ. 178. 

Ν 
ΖΕιΪΧ 7 4υα υτεδαπταγ πυῖτίοθβ δ (Ὁ- 
Ρἰεπάοθ ἱπίδητεβ. » ἐρεςίπηςη '5Π ΤΠ εο: 

οττὶ [ἀγ]}1όῸα ἈΧΨ. . τὼ δοεηβα ΡΥΐηγᾶ {ετ- 
τ δόξ8. Δ ΙσςεΠἸ ἀι5.) 4 πὶ σοπηροίμι Ὁ 16 Υ 
Ἴγάεορο Ματεε δ, ΟἹ. Τταρίσυς [τα] εξ) πες 
ἰπἔε!χ ΟΥὐχοογωπὶ ἱππίγᾶτοῦ ρ. 300, Τ᾽ οἴ, Σ, 
Εάϊι, Βοποπ, 1735.) ὅς ἴπ οἸερ 80} Π||πῸ 1110 
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ΓἈΘΟΕΧΙΎΕΕΕΚΟ ἍΜ. 
ας τοδοτῆϊαιὶ αὔὲΐξας ρ] αἰ ΠΤανο [ἀν Π0 Ὁ 81- 
1ιτοὸ ΕἸ. Βειφαῖπ ,) 4Φυοά εχ 8πιῖ|4ι8 ὅςο- 
το π) σαπτϊ ἐπα ἘΧρΓ πὶ. 7. ἧς ξοςὶρὶς ) 
Τοοτε Ἰλ0Ὲ ἐηξαπεν εἷσε τὰ ρῥβδαρίετε Θ᾽ς. υἵ 
Μδιιεῖλη8 Τ᾿ χηΐὶα 9. Θοτραὶ, δ ογηλ 7. 9 
Ῥαηοίεείο δὲς, Ἐαὐυΐςε 7 υὐ ἃς Ἑεϊορξα,, ἂς 
Τιαραάϊα, ρτους ἴῃ [ἷθ. δα! υτίεδ ας 185 
εὐπᾶθυ}}95) Γρεοΐεαι εεἴϑη πὰπο τοί βξητ ἰη- 
ξεπὶοα Πα δ'ςα], 401 τοῖϊς ]οδῆης Ψ Ίη- 
τπιὶ α]4.γ ἕοτις ες ᾿οιῖςα γοςς ἀρὰ Ηε- 
(Υς ΠῚ γδΐννηον 5 φυοὰ ἰάετιλ (Οηᾶϊ 5. ἐ4Π} 
νοσϑηῖ πίππα)γ αἴ ἔδητεδ πάηπΣ γ ἴῃ Ρυτ- 
ξαῖος. (ἠδης. 23. 4υὼ νΌΧ᾽ σοάςεπὶ ἐεηΐι ἀζ' 
ποάϊς επεῖῖῖβ ἃ πυιγϊςίθαϑ αὐτγράτυν ρΡ. 
1γ8, π. 1, Ν απία δυίτηι, 4 εἰς, Βιυ)υίος 
καγιηΐϊηῖς ἰωπεῦτί5.) φυοὰ σδπιαῦδης. ΟΤΤπῚ 
τηειςεἀς οσοπάιέξα ἀἰΐϊεηο ἴῃ ἔμπεῖς ρΙσῆ- 
τ), ὺτ η΄ [Π.. Ὡ ν. 720,7, υἱμπὶ εἴ1 84: τὐῆς 
{εγνᾶρας ( αἰαθγὶᾳ ἅς Αρυΐϊ 8), δὲ ᾿,αηκοῦδτ- 
ἀἰϊα,. τεροῖς Βειτὶ ΤῸ Π ορτῖονὶ δαῖγτα- 
ΤὰΠπι ἰτα] σγωπλ ϑογίριουΐβ , σὰ} 8. Ψψει[ι5 
Γᾶτς ΟΝΥΟΚ ὅε ρϑγὰηι ποῖος ἤἰς ριοΐεγτιο 
αγαῖ Ρ. 86. δὲ 8γ. (Το εὀττοηὶς δαῖγγα- 
ΤᾺ [τὰ] σάτα πεν 1ξοτίρι,), ὅεέεε ἰδτὶ 4 
δαρξε ἀὲ Γοάουΐεο .«4γἱ9380.). Ηδετεοϊο Μὲπ- 
εἰνορί! γ), Γαΐίρὶ υἹ]εηιαηπὶ γ. Ῥῆειτο ΝΕ, 
«ἀπιοπῖηο Κϊἱπεϊξαξτγα)γ ἤγαποοεο δ᾽ φαΐου- 
πὸ, ε ἀ᾽ αἰειλ Ῥενγλιξονῖγ ἐπ Κεξηθείᾳ τε83. 

Δία [αὶ τίάε ἐρε ᾽ ρίαπεο βονχὶ βὶ υεπάξ 
«Ἵ «οηδαη!δγε ἐρη άξογ ει φοὸπϑ ἰᾳ τθοοα 
1. ζιηιϊημεεῖας 4 ρίαφηε γδουτὶ ἀρργεπάες. 

(αϊαὐτῖαγ εἐ Ῥηρίδα 5. δάη 4πεα “. 4 Ἴ578 
(είοτεα, 

Θὲ τ9νὺ ἰεὲ ἀοππὲ Ζ ὉΘΡΙΗΤΩ 7, 4 ςοπ ΑΠεΐ 9: 
Ερβε ρίαπρίπο ἀδ! παὶ 7 ἐρὲ πο ἰΐ τοιεα. 

ΞΕ ποη ἰο Ἀύσπὸ []ο..) οὐε οπ ταητὶ 
“«ἍΠετὶ εἐοβαιὶ ψεηπα [4] γΧ πᾶ ἀπευτᾷ 
οὶ ἐοὐηδατά! ἑαἰδον ἐϑρταις ὶ ρίαπεΐ, 

δεηάο ἰο οοβὲ!πραγαςρ 9, ὁ Μεπάο αἱροτα 
“Ἥοτιο “πη ἀε᾽ υαδνὶ σγαπάλ, νοὶ αοἱεβε 
ῇοοβταν,) ξὰὰ τοί εϑη1ὲ απ Ἰηδγίο Φ Ροπογαᾷ. 

Κιά1 τγεηεαῖίτὸ ἀοηηε ἱπ δε κα σεθε 
αν το! αὶ σ᾽ ποίο 7 ἐρὲ αὶ ηπίγατίς 15. υἦήο- 

Ἡκυτίπη ρορμ:9 ᾿ραυξηεαν [ᾳ ρεβε. 
]πεογ πὴ 4 σΌΥΡΟ. ἤαοεαηο ρτοῦ 

2 χ'νοοηπΐα ἀε᾽ ἐαβαιάὶ ἱπ. ργοοςοπε 
Οπᾶ᾽ ἴοὸ 7. .} ρέσπεο Ὡοπ συηήοηηὶ 1 το. 

ζωὶ {ρἱαηα ες ἢ γηχα γ, εἰ| εασίρης 
ΟΡε δ πάμ ει... ε ἀϊεεβε: «« Ωμεβὶ δοποιὶ 
“ δ’ βμῆηο ἃ σεηϊε ἀὲ εγπάϊιίοπε; 

« Κ΄ εὔε 1] πιοτῖο σία 74 4τ᾿ 1επάξοτῖ; 
« Μιοταῦ νἱζεογ μέσο {ει σα 167 β ο1); 8' «ΟΊ ΡΊγο; 
(θη αἰετεὲ οἰνγε ϑθαπχο, ἀέπετο, ε ζκον!.. 

Η͂οΥ πνεπίτγε τὶ βχ σ᾽ αἱ  ευῖσπο ἐτα ΠῊΡρ αἰ Ὲ05 
Φ μεἰ|εὲ αχχ’ ράϑα!ε ἤεαπο' πὶ ὐεγ.9 
Θ᾽ ἀρυχχανε ἃ ὥαιρπιθ ᾿᾿ ἀρρειΐ:0 ἐς. 

Ναπίδος ΙΒ] νοι ἤεςὰ 9,9. ὅς τοϊυπα., Υ, 1π 
Βιυ! οι ες ὅς [εἹστιροίορςαϑ. 

ΝΝεορτοϊειη 5’ άτίος Ἰυμάδιυ5 ἴῃ ΕἸ ομσΓιο 5 
5." 01115 ΝΜ δ: οἰωηΐ5. Ρ. 184. ποῖ, 

ἾΝεοιεὶς9 Ιαυάαϊις ἴῃ Βοπιεῖιεῖὶς ϑ.ἤο 5 
Μαιεϊ αὶ ρ.. 184. ποῖ. 

Νείυς (δῖα 5 Ἰλυάαιυ5 5 Ηοπλετῖςὶδ 5. 0 Π0}118 
Μαυεϊδηΐβ ρ. 184. ποῖ, 

ἽΝ ςἀΠΟΓ.), Ατδιητηλιΐς δ Αἰοχαηάτιπυς ) {ἰ- 

299 
γε ἩϊετορΡΟΙ  ταποΣ » 401 Ηδάτιδηὶ τερῖρθ- 
τς ἤἥοτυϊτ,, ὅὲ Στιγματίας ςοξποῖπὶ παῖδ 
ἕως. φυηοά ἀντὶ δοῦσα. ἀο τί [Ὁ - 
15 ἐχου πὸ) ἃς γέθε “Ὅμε᾽ ρος γ {(ςτῚ - 
Ρῆν αϑαὶ «ἰγμοῆς τὴς χαϑόλν ἰτριὸ5 (εχ 
ποιυαὺς σοι ρου ἀϊη) ᾿ἸΌΤΩ ὑπὸ.) ὅς ἀς 
Ἰδτεγρυπέϊίοης (ΑἸ ἘΠ ΔΟΠΣ σΑΥπΉΪ πο σπ » ὃς 
κομῳδεκενα, ὅς ἴα στιγμῆς παρ Ὃ μὴ - 
βῷ ») ὁ εξ ἀντὴς διαφορὰς εν τὴ δια- 
»οίδο γ (υ)ὺ5 4υϊἀεπὶ Ορετῖβ. ἐριεσὶὰ Ρδι8 
ἔεγναῖα εἰ τη Ηοιρετίςῖϊς δοῃο  ἶς Ματγεῖα-" 
πΐϑ Ρ. 137. 118: ΡᾶΡ. 183, δὲ 84. ποῖ. 1}- 
18 ἔγασταοητα νίἀς Ρ. 138, 139. ὅς 140. 

Νσθρῆοτς Οδαπις. Ν'. ἴθ Ομυπηπας,, 
ἸΝςεῖας9 Βυρεηίδημ5. δ. ἴῃ Εωρταΐαπυξ. 
Ν οι 85 Ιδυἀατὰς ἴῃ. Η οπιεγὶς 5. 5. 0115 Νῖδι- 

ΟἰΒηῖθ ρ. τ84, ποῖ, 
ΝιΊςοίζεατι Πτυπι ποάϊς ρεγάϊτυτι ἀς δεη4- 

44 βαδεηάο., Ἐεῖϊο ἰδυάατατα ) ἴα Ατοδηὶς 
ΝΜ εηετοταῃ) ἐσ ΒΙ] οτῆεςα Βεατίουὶς νἱ- 
αὐἔἜς [ πεττας Βεγραν πὰ ΒΑ ἀςε}141) ΕἸ6- 
τερτ]ηογε σι ὦ Μομπεῖος [εραταβ ρ, 263. π- 

ΕΙ. ΝΝοιδειεῖ ( Μιῃϊκ) 1ἱπφυάταιη ()εἰεη- 
ταὶϊηὶ ἰὼ Αςαάειηίᾳ ᾿υπάξῃ Ρτοῖς ΠΟ τὶς 
᾿πετα ὅς γεγῖτα Πἰττεγατῖς.), ἃς ορεῖὰ 1ὃ- 
α}ΠΔ ρᾶὼ5 17,6. ὅτ ἢ. σ. 

ΓΙ. Νοτηΐω5., νἱγ Τιπτ 8. 7γ ἱη (Ἰεηοτρἢϊῖς 
ΡΊΓἀηἾ8.}) 4υᾷὰ ταπλὲη (ἰεποιϊαρηϊα γοσϑτὶ 
ποὴ ἀεθογέ ηγεῖίτο. "ον, Το ρίσπιαξ. Ρ φῇ. 
ζ2. Οδίενναι 1, Μαβε) 5, ἸΔυ τον ρ. 13:: 
1335. δὲ 10] ἀν δοῖ., σ᾿, Ρ.713.: δὲ α3χ. {ΠΠ|πὴὴπ|Ξ 
Εροςμα δγιο- Μαοεάομι,, 80 ε{ετι ατῖο 
ἐς πυχῦο Ηειοάΐς Απτὶρὰ ρ. τότ. 

Νυΐσπεὶ Αρεϊξοητῖ, ἴθ φυϊδυς  ὕοὴ εἰ Σ, 
(ὰ τ, ἰς ΑΚΒΑῸ 

Ξόο͵ῖΝΑ Ρ. τόγν. ὃς ἴθ φυϊδυῦ 
ἴχρε αὶ , φυοά Βίης [υπιρίεταητ. [μἀτιηΐ 
Ρῖο Ρὶ οεςσυϊτῖς ρ. τσ 68 

-.- ΑΥΓὙΥΚΙΝΑΙΩΝ ΕΠῚ ΟὩΠΑΆΝΨΡΤΆΟΥ, 
ἴῃ ᾳυϊδς Ο Ἰυματυση. ρν, 159. 

--- Ανογια, ὅς αἰτατυπι Αἱ (ἱν᾽τατΠΊ 9 

τα φυϊδὰς ἤφατα 4ιδαάγαῖα τὸ Ρ, ὃς ὦ, Ρτο 
ἜΠῸ βυϊτοτ: 

-..- ΑΔἥὔρτίρουὶ Ἀτρῖθ.) ἅπτεὸ δηηὰπι (τὶ 

τὰοὸ ρετου 5... ἰὴ φὰο (Π ὅς ὦ Ρ. κ64. 
---- Αἰίαει ἘΠΙΡΑΝΟΥΣΞ ἃ ἘΙΔΕΔΛ- 
ΛΗΝΟΣ ἀυο πασῶν ἴῃ ἀυΐθιδ τὸ ᾧ 
ἶς, ἀεριόξίαιη, εξ “1 ρ. τός. ἢ. Ζ. 

----- Αἰσαίονυ ΑἙΕΚΑΛῺ , κα συίθυς Εὶ 
αιλάτγαιυτη Ρ᾿. τσό:, 

---- Αἰδερϊεη τὰ δητίφυ! Ππιπὶ 50. 1η 4υΐδι 9 
ΑΘΕΝΑΊΙΩΝ, ριο ΑΘΗΝΑΙΩΝ ρ.1:,. 
αὐυοστγαιη 4: ἀτ Α(ἤ ες ἀφ ἢ 8) Ὁ ΤΠ} ΠῚ) 
«υοὐ οἴποΐϊυτα, δῖα! ΠΠ λυ τ γα ἀΐςαι Μ α(- 
ἴεῖ ,» Ν΄. ἀρ εὐπι ἀξ Ὁ, 292. Τὸ. Κ΄, 0. 
Μμεοευακι θη! ἰεπιεγαν}ὲ. 

--- Οδπιρεποιυῃ ν᾿ ἃ ἀεχῖγα αὐ {1 {Ὶηγ’ 
ΦΧΩΓΩΙΙ ). τῆοτς (Οὐ εητ Δ] 1. ρ.. 220. 

-- (οιπερεμοιίυη, 7 τὸ 405 Πὰς 0]8Δ ὁ 
Ῥδενο Πἰς Τυδἀυδξα εἰἴ ο.), πς ςουΐμηἀεῖυ 

φυῇ) Ὡ , ρ. 1:ὅ. 
-- Οοιγς,, Βοιρίοτ! Οἰμιπγςεγι! Β εξ157) ἴδ 

ἀυρυ5 Γἰ ὅς ὦ ρ. τό4. 

--- ΕΝΤΕἝΕΑΛΔΙΝΩΝ., ἴπ φυΐδυς Εὶ τοῦ 
Ρ ΟΣ τὰς 
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τυπάμπι Ρ. τ γΥ9. ἄς Αἴ1ἰ φΦογα πιο, 15 1υ]- 
Ὅπς ὦ Ρ. τός, 

Νυμαΐ Οεἴα,, ἰβ φαΐδυς ΟΣ ποη εξ ΣΞ, (τὰ 
τ, αὐ ἡ ΟΕΛΑ ἃ ΘΟΕΛΑΣ Ρ. τόγ. 

---- Οεπεῖῖ {Πγτίογαπι Βορῖς,, ἀπο ϑηπια 
ΟἸἈΓ ΠῚ τ68. ρετου Πὰς, ἐπ φὰὺ Ε΄ Ἰαδατάα 
Ρ- δ63. τός. 

---- Ἡειοαϊς Δητῖρα, ἴπ φυο ᾿ὶ 4υφάτα- 
τὰ; ἃς ἐδ εο Ο], Νοῦῖ ΕἸ} Ετεαῖῖο 
Ρ. τότ, 

---ἕἔ ἘΗϊετα,, ἱπ φυΐδι9 (ξρες-  ρῖο Ῥ 
Ῥ. τόδ, 

---- ΓλΙγδαξαποταπι,, ἵπ 4φαϊδας Πἰποοῖα ὁ 
Ῥᾶτγνο {ἰς ἑαυ ὁξ8,) ο 5» ἢς ςοηΐχη ἀ3τιγ σα τη 

ΤΟΥ ΡῚ τ Σ ΟΣ 
--- ΜΥΤΙΛΗΝΗ͂Σ, εχ φυίδας, ατεχ ες 

τοάϊληο, ἃς ϑδιθρῆϑπο Βυζαπιῖπο, Ῥτοδα-: 
ταΓ {ξρΕΥ ἐςεϊ θη θα εἰς δῖυτιλην)» ποῦ 
δυΐοπι Μ,τυλύγῃ Ὁ. 1τγό. 

“-Ξ Ναχίοτα,, ΝΑΧΙΩΝ,, ἰη 400 Ξρτοῦ- 
ἴὰς. ἀερ᾽έξααν εἰ ας Χ ξιατίπυπι ἰπάς ἔοτα 
Πλβζα πὶ ρ. τό, 

““--ἰΟἈΘΩΕΙΕΒΩΝ, ἴπ φαῖδας Ε φαάτα.- 
Γ}Π] Ρ., τό, 

Ῥαβαποταῃ Βιτγυΐο ,, Ἂς ἀὲ 15 ΟἹ: 
Ῥαίετιι Γι τταῖῖο Ρ. 166. π. 4. 

---- ΡευΠΠ ποτα πὶ ,. ἴπ φυϊδα5. ΠἸπροΐα τῷ ο 
Ραῖνο ἴἰϊς (δά ἐξα), ο,, πο σοηΐξμη φαζυτ ἐμ πὶ 
{5 ΒΡ. τῶῦ. Ἧ 

-πττ- Ῥοϊειηοηῖβ.), Ρομεΐ Κερὶς γ,, δῆτα δη- 
πηι ΟΠ ΠΙ χ26.. ρετσυῆις., ἴὰ 40 
ὅς ἃν. 

“- - ῬοΠάουΐαταταπ ΜΟΙ ἃ ΙΞ ΜΟΠ, ἰά" 
εἰ, ΠΟΞ, ὅ ΠΟΞΕΙ͂, υδὶ τὲ 5 ΡΊΤοτία 5 
ἀεριξξιπν ἀρραῖεῖ υὐ Μ᾿, αυοά ΟἹ. Μα- 
Ζοςίαπι ΙΔτϊς ρ. 1:66. ὅς ἰδ᾽ά, π. 3. 

----ἘΓΛΛΙΠΠΟΥ ΒπῚ ΚΑ ΝΟΥ Ξ ΞἜΙΔΑ. 
ΔΕΛΊΚΟΥ ΤΩ Β1 "ἧς ΕΠ ΡΟ ΤΟΣ. πε 2. 

---- Ἀπείςυροτῖς ,) Βοίρμοτί (ἰπππηχογὶὶ κπ- 
8ῖ5.) ἴὰ φυο [5 δε ὦ ρ. τό64: 

ΔΙΛΏΪΓΙΟΙ ,)ὄ ἴθ ΦυθΓυῖη ὑπο: Ἱερίτα  ΡΑ- 
ΑΡΙ, ρῖοὸ ΡΆΡΙ., ἃς ἀε φεηΐδιβ. εξτερί πὶ 
ΤλιΠετεατιοπεια {οτιρίϊς ΟἹ], Απὶθ 8] ἀε5 1: 
«Αδῥαιὶ Ο]υϊονὶ Ρ τας. 

πα διΑΌΤΟΠΛΔιῖς 7) Βοίρῃοιϊ! Οἰπιαιχετὶ Β ὁ- 
518.) πυπιὶ, ἰδ 4 Ἶδὲ58 Ε ἃς ωἷ Ρᾶξ. 
τόᾳ. 

"--- δαχίοτυπι,, ἰπ 4υῖδι5. ἦν φυδάται τι ᾿. 
χ63. 

--Ξ ΣΕΔΕΝΚΟΝ ΕἘΠΙΦΑΝΟΥΞ, ἴα 40 
Ν ριο Υ, ἃ 85 ρῖο Σ᾿ ῥ. τ68. 

στ δε πυπεῖβ, ἴα 40 Ν ριο Υ͂, 4ι8πὶ 
ΔΏΓΙΦ ΟΠ ΠσΔπὶ ἔογπιαιῦ ' 4 Οταεῖς Ε- 
τγιῖοὶ ὅς ίῃς [ιβτῖπι {μητρίεγιιης ρ 85. 
χόϑ, 

“--- (ΟΛΟΝΤΙΝΟΝ δηείᾳα! Πανὶ, ᾽πὶ 4αῖς 
δὺ5 ΟἽ Ἰυσβξτυι,), ὅς Ο ρτο Ρᾶξ. 158. 
ὅς 4111 «οι υπηεῆν 7 ἴα 4108 ὦ ρ, τό2. 

“--ὖὺὖὑμ, 'άὰ εἴ, ϑγθατίτατωπι , π᾿ ἠπῖ- 
Ῥὰ8, δὲ ἴῃ Ῥο[ἀοπίἀταγιτα πὰ πγπη15, Μ εἰ 
Ξ ; ᾳιοὴ ]ἸδΔευῖϊς Εάϊτοτες. Νυ τα 3. Τα 
ΘΠ] Οπίτεὶ Βορὶ! Αὐδεξαςὶ Ψιη4ο- 

ΓΝ ΊΕ ΣΧ ΜῈ ἘΠ ἡ 

θοπεπῆς ρΡ. τόφ, ὃς τ67. 
ΝΝαπηπηὶ ϑγγασαίλγαπ , ἰπ 4υΐδυς Ν᾽ ρτοῦΥ 

Ρ. τόδ, 
---- τὑβεγανάγαπι , ΘΕΡΜΙΤΆΑΝ » ἴπ αυῖ- 

θὰς τι ἰωπαίαπὶ ρ, αγ9. 
--τ- Τιγρἤουῖς ΒΕ ερῖς, ἴΒ. 400 οἰπίοτοι 

Ῥαλότ πιοά! πὶ πόη εχοεάϊτ ρ. 170. π-: τὸ 
---Ἠἔ ΟΞ. Νιαυιϊποηῖ! Ν᾿ Αἴ γαυὶ ΠῚ στὰς ΠΟΠΥΠῚ 5. 

ἴα 400 ἰερίτυς ΝΑΑΤ ἃ, ρῖο ΨΑ͂ΤΑ 
Ρ- τ2τ. 

ἔπ Νυυηπιῖς. Σ, ἢρηϊῆςας λυκαίβθαντος, ἐὰ εἴ»: 
δ ΡΟ. τόδ, 

Ο 

9 γψεϊετέϑ᾽ εχοὶ υἱαγραδαης ρῖο ὥ ποῇϑ 
ἀαιῃ ἱπνξηῖο ρᾶρ. 124. ἃς ἰ1 4. ποῖ. τ.’ 

881᾽Σ΄ ἐχ (ὐαΐίερο. ργορϑῖαγ. ἥος χρε [{δτᾶ-- 
Γ15. γα άθπν {ες {πὸ ἄς τη ἱεογαπν Ὡγεῦ5 
ἀοταιβ οτί σίπεην ἕω ῆε., εις ἰοπβζ (γ]ς’ 
Ια, ἰξαυπι. τῶ ΟἹ {ὰρετὶπηροίμογστ γ᾿ ὡζ 
“ἀΠΕπσαθγοεατ, ον Οηγίεγου (ἰρὶ!ς! )γ, 81- 
αι ΡΓΟΩΠΟΙΔΙΘΓῺΓ Ὡ Ρ. τῶι, ὃς τό. ἃς 
σοηττ ἰπηεοατα [δ͵εοόγαπι τῶ οπιίοστοσπ . 
αὐ ΠΠ1Ὲ 5. ἀνογίπγθη δὸ Ὁ). ποιφγοῖ τ, 4 8π 40 
Ὁ... δ. αὐῖθν Ὡ εἴἴέτεπ τῷ εἴΐες, Ψ|ι- 
ἀξ ρ. τΣὅ. «αὐ τἢκο Ἰΐηςο ΟἹ ρᾶγνο. (υδ- 
ἀυέξαᾳ , ἴῃ Ρειπογυϊη., ἐΠἰγυθεαηογαπε, 
ἃς (Το εε ποτ πὴ ΠΤ τὴβ Οσσυγῖοῖε πάϊς 

ΠΥ ΚΕΞ 
Τὸ οτηϊογόη.. Ροίξεα ἀ ὃ ο σιηΐσγοη ργο οπῖξ-" 
ξὰ ἀσπήπην ἵηνευτο (ΟΥρίξγαης ρᾶξ. 124. 
ὅκ τς. δίς φυσδφυς ἰοπξὰς νοῦδίεϑ ρόπιῖ- 
πᾶγο [Ὁ] δάητ. διαϊηπίτεδ. 5 υὐ ἀρρατεῖ 6χ 
ἐσγυ τη πο ΠῚ {πη} 5.) ὅς ἀητίφ 1} τ] 8 - 
τἰηὶ αἀἰσεητεβ ρζαβονεῦ, 7), Ρ΄ὸὼ ραβογος ρᾷξ. 
τ. ὅς ἴ529, Ῥοίαυ πηι ρΡ᾽δοαῖς  εὐυ!Ἃδπὶ 
γοςα[15 Ὁ ἀἀο ππ8 «ἀπ Ἰ π ἕξ ἃς ἀϊνενίαᾳ ἀ6- 
Ῥίηρετε,, θὲ αδὰτ Οὁ ρᾶγνί; αἰτείθαν ΟἹ 
τσὴ 7 ἢγε Ἰοησὶ , ΠφοϊΠοφιϊοπςα «6- 
ΓΕ )γ), τὰπὺ ψνότο (ει τὰ ἤπες (δηΐα οΥὐὐϊς 
τϑῷ ὁ ρᾶτνὶ σομιγϑῃϊ σορῖς 9, πᾶς ὁ μι- 
Ἀρπ χοὶ μεγαχε γ Τὰ εἰδ, Ραᾶτνι ὅεὲ Ππιᾶ- 
801) εχ τποῖξ αἰζα ἔἕμοτε πουγῖπα ; 60» 
4ὺς ροῇτγεῖηο νϑητθῃ 7. “τ Ο ὕτεγε ρὰπ- 
1 Ὡσάαϊα. ποὸη ἀχοβάσγες 7) αυοὰ εκ 
πα Ὡ}}{π|8 010 8 ὅς πλαΥτποτὶ 9. ΡΓΟΌΔΓΟΓ ; ἐς 
νέγῸ ἴηϊτίο ποδίσωπιν ἱπίεγ υὐτγαιηαὰς ο. 
ΡΑτνΠ ) ΚΟ πιλρΡδΙΠΊ ) Ιοπρυ » 

σαῖυγ : υπής Ὁ) ἱπάϊςσαῦ8ι τὸ Ο νειο 

{ἰνς 
αἰ (ςτῖπηεα ἔσθγατ , ργα ἃδποτπὶ ροβίεςι;- 
τογα τ τεπηρογαπι αἰ ετεητία , ὅ 400 ςοῆ- 
ττΑύτοΥ εἰξ οὐ ραγνί ποΐεβ γ 6 ΓΟσΕΠΙΙΟΥ 
εὔς μυτηπλ5 ἀερτεπεηάιτατ ρᾶξ. 170. ποῖ. 
τ, Ἐχ δηζίφα! ΠΠτπῖς 1 αἰοτὶ ρει οηΐριι5. Ρᾶ- 
τεῦ) το Υ οἷτην εὐάςξηιν ρίοτίυ 9 τἸηϑάο 46 - 
Ρ᾽όἕαπι απ ἂς τὸ οἰπίσγτοα., Ηϊης Α"- 
ΜΟΌΜΟΝ., ριο ΑΜΥ ΜΩ͂Ν. Ηϊης νέ- 
ἴεγος. Παι]πὶ Οὐοος [δου εϊ,), ίχρε οῬτο τῷ 
Ροίμεγαηε 5 ὑπᾶς ἴῃ ΟΟ]υππα Βοίϊγατα 
ἐοη 7017}. ῥΥΠη9:7γ καυεῦον γ᾽ ῬΥῸ ςοηγμ!. ρυὴς 
ἼΜΣ γπσυΐϊδης : αι αὐϊάξηθ πτυΐδτίο: γε 
Δυξυῖλὶ ἄγο πϑδηίτ 101 (του 2 ὦδἱ ροΐεῦ 

ν τοῦ- 



ΙΝ ΟΕ ΧΙ ΚΕ ΒΟΜι'. 
ὦ ςοπίουυη μ σοσᾶῖὶς (εξ οτθτιγ... ᾿Πςᾶ- 
τε Π1π| υὐΐηκε γ υοἱεὶς Κ᾽ ριο υσΝέπην γ᾽ ὧπ]- 
εἶν ρᾶριυτ69. 179. ()υοιηοάο Ὑ ἃ ἴογπι8 
απο Ὁ) ἀεεϊνατυιη 8. ἀφ ά απ ῆν τμετῖε τὸν. 
Ρᾶρ. 170. ἅς 1771..ὄ δὶ σοπιεηάιτυτ νεέτετγες 
Οὐάξος ςάτυῖε ᾿ἰτετα Υ 5 φυφιπὰδηηο ἀτ:ΠῚ 
νοσα! Ὁ «ἀγα ϊ δε ντάςφπτον Ἐτγυίς!. , ἴοττε 
“ἘΕοϊας [εεατὶ 7, 4φυϊ ἀϊσεθϑηῖ ἤνοχέα γ ὅς 
ὑμεσεδυ» "κο. ῥτο ὄνομα ὅς 8 μεισιὺ}) β. 170. 
ἅς ιτι. δι ἃ Παάϊεγπιὶ Βεγυΐϊοῖ ἴῃ Ππεξὺᾶ 
[τα] θα {χρϑ. αὶ Ρτο 9 5 ἃς ν᾽ οἰ Πα ὁ Ρρτὸ "τ 
οὐαγραῦς γα ἄς δ ἢὰς ἐφίερίε οδίεγνας 
Ῥογάτει5. [Μ αὐτγιπὶ ἴπ ἐγ αὐ τι Π ΤΩ 15. δὲ ΨΜ6 Σ 
Απὐτεῖφυδτγίᾳ Πα! ταπία τ ΠΠΠΠπηϊ9. Αππο- 
τατιοηιθυθ δὰ εἰς δης ΠΠπγυτὴ ΡΟΣ πιά ἰ- 
τὶ σὴ ἱπίςσγιρτ αν, 1 ἰφπιόπέο 4 Οὐςοο 
ἀκα Κανίκηρο 4 βΎχησείοο Βαϊάουϊηὴ)γ) δεὴ5 
νάηῖο 1762: ρ..τό:5ϊὴ νοσεῖ πὶ: (ὦ Ὁ ηϊ 5 
Ορηϊνγ ἐδε 1 ΡΙ τ ΑΜ ΡῚ ἀἰδευαηο ἀπο θὲ Ο5 
ξῆς γ. “οπι6 4ΦΗ ΑΠῈ Ὁ οοἹ απεειπέηεε (ἡ Ιεσσε ἐπ 
“ρεοϊαὶ τουάγ. πεὶϊε ῬΥεαϊορεῖ αἱ ἔν. ΘΙοτ- 
ἐαηο. . ὕὕϑηϊ σάμηαε εἀθπυ πο κα ργσημη- 
αἰαυκ ἀκ ποβτὶ υετορὶ 7. εἰ ἐμιέοτα ρας 
{24πι|| β' ἀΐϊεε ἀκαὶ ποίὲγο ρορϑὶο 7 μέγ ἰᾳ τσ 
ξακχίοπε ἀεὶ! οὐὗπια γ, πεῖς πιζηΐετς 4ρ- 
Ῥαπιο ρὲ ἀὰ ὁ{Π  ἀϊτευα σΟΪαΪ 7. συ 5} 2 
Εὐγυσσίαῖθ, νυ ΤΙ ΌΓΘ, , ὈνΡΕΥΟ γσυΐρο.», [0π- 
250 ὅκοι αὐχίορὸ ξαπέα ἐγα ἐς ρῖ  461} 
Ο ευὐ , ορε 1 Ὁ τρηαυς ἤρε}0. «οἱ , 
εὔ᾽ ὲ δὴ ἐγεάα 05 ΟὉἸ2οἾ απ γαριο58ε. 7. ὧδε 
πὲ Ῥάπεε γ πὲ ἐϊ Ῥειγατοα, γ πὸ εαηΐ᾽ αἴ- 
“τὶ {εγλεἤενο σἱατωνναὶγ πὶ 7, να] ) μὲν 
τασίοπ ἠἀεἰϊα νὴ 7 ὮΦ π9157. ὁ νοὶ ἔν 
βηοιηιεηεο β πσεὺ 15 Ο Πρεῆε τοίεε, 1ε5- 
ϑεπάοί,.γ αἴξοῦο 7, οιδίςομῃο, , ξσαϊοιη! 8), ΠῸ- 
ΓΙΑ γ, ΟΠΟΓΘ 57 Ρὲγ υἱηοῖθ ; ὁ ἐπ᾿  αηεα 
]ηὔενη, το. Ἰοὰ ὁ ΟΡΕΥ ἰυθἪ 7. 6 ᾿ἰθπης 475:)- 
πῆγε, ε (Οἰζοηγε πεῖϊα :. βαπχα ἀε!ία (δη- 
χοηε) ἴϑοπῆδ τη ρῥιοραγ ἀ! σαἑάο Οχυκἰς .η- 
2). δὲ φαεβα υἱἹεεπάευδίε τι χίοηθ δά 
11, δαϊυϊχεὶ περὶ υἹυυενεέμθηῦ 1ὖγ, 11]: 
ἐάρ. 3. Ρά9. τὸ. εἰ 1) ὕηοαθοϊαγίο Οατοτῖ" 
πίάηο ἀεὶ Οἰσὶὲ ἐπ ῥίὰ ἱποσδὶ, Τρά σπεο- 
γᾷ ἰξ ποῖα 124. Α41ἰ|6 Ἰερέενε ἀὲ ΚΕΥ. Οαὲὲ- 
τοπς αὐ Λγέχρ νυ τα ρυίηια ἀ᾽οσηὶ αἰέτο ἢ 
Ῥεραταιὶ αἱ [ες ηγεγομ δ ράρ, ττν ἀδυεὶ «᾽ 
σἤεγυα γ ἐρε ριεο α᾿ 1αιρη εἰὸ ρκτε αἀ- 
ἀϊυεπίυς 57}. ἀϊετεπάο {7}. ἀεάετουτ» ποιΓῖ 5) 
Ριοδανεγοδς ὅςς. μορῆχι ἠὲ φησὶ οὐ ρεϊὸ ὃ 
44 ἱερσεγβ φυϊπηειίχηο ἱπθ1:. Οὐαέον; 11. 
χ,, (4ρ.,4..ὄ δεβο: 4]|4. σνοςς Οτουῦ 7. ὃ 17 
“επαρίο πεὶ Τυναρεπίο' ἀεἰία τρρεαχίοπε 
ἀεἰΐε σοοὶ 7. ροβο αὐαηεὶ αἰΐε ΟΥἱ σὶπὶ ἀεὶ 
ησαα Πα] άπ ηγ. τι οἰαπυβ 1,.1.. Ρᾶξ- 8. 
Ἐά. ΑἸά. Ο αἰΐφιοι [ταὶῖὰ εἰνίταιοβγ τεῆς 
ῬΙΙπΙΟ.)γ ποῦ Ὠαθεῦδητς γ. (εἀ Ἰοςο ε͵085 Ρο- 
πέδας Ν, ἃ πιαχίως ἔπνει! ἃ Τυίςν, 
10 ἱπίοτιρεῖοπίθυ5 δἰἰφυᾶπάο οἸπήεγοη Ραἢ- 
Εἴ} γισεβ δεῖς ρᾶξ. 134. ποῖ. Ζ, (]. Χγ- 
Ἤτως ,) 1π4:γιχχυ μὲν ἰᾳ ἰερέμγα Θτέοᾳ ρ. 48. 
Ρυτϊάῖ ἴῃ πριθφΓΟΓΩΩ ΠΟΙΪΒ.7γ. 4045 Αταδίςας 
ἀἰεϊ πη 5) 1ἃὰ φμοὰ νορδίη5. χειο 7) ἃς τῇ 
οὐ ἰφιπλάῃ). τοΐστι 9... δητ φοἷτυ5. π18}] αἰτυὰ 

«ἔμ 11ς) φυ δαὶ ςταΐμαν ρυηἠτυῃ ). 4υοἀ ρο- 

Οὐϑανίυβ. Ἂ 
ΟΥΑΙ. 1:4 εἴ γ Μἴηετναῳ , τειπρ!} ἐσπίςογδῖ 

ΟἸδυ εν ταχεῖ εἢυηάαις 

3ὁ1 
Πέλ δ πε τάπι 8 Ὁ ἀεύοτευ αι ἕαϊς 5 Ομ" 
Βοαάιοτη Αὐαθεές δὲ ῬοΥΓΣ 7), δὰ τέρυτίε- 
ταπάυπι τὸ σεγο 7 ρου ϊίους τὸ Ο᾽ ἃς εταίο 
[τ΄ ρυπέξατα υὐωύρεπι Ἰδι4. ρᾶξ. 134. 
ποῖ... Ὁ ρίο ΟΥ̓́, δε. ριὸ Ω, 8. ΟἹ ρῖο 
Ὡ ἴῃ δπῖαυῖ πιπὶς Το τ ριϊοπῖθα 5. Ρ 88. 
168. ὙΣ (09 ἴογηγα πο θοιςα πλιὸ 84Ὁ- 
ΕἸΖΌΪΟΥ εἴς, σύϑτη οἴεάταϊς Νῆοπτιίδςζο- 
οἷθα., Οὐϊόϊ βορυὺϊ ἀεογεῖο., τυ Ὡς 
Ναυρτ(πλατίδυς Οἴκξεῖς ὅς. [πἰοῦρυουϊ θυ 
Γαΐ 5 ἀςαοληεατζοτ Ῥας. τότ. “σύ Οαλὶ-- 
οἴου ἀπτίχυ]ΠΠπγατο᾽ ἰογπΐασι ἐγ ]ἀγέαλ, 
ἔπ ς νοΓ ΡΠ τὶς [ηἰςΤ] ρτ!οπΙ 5. Ρᾶτετ 
ΒΡ: 7)» ἄξει γι. 

Ν. ἴῃ Αὐρι ξύν 

αὖ Ευΐοῖα ἄτερε Ἐρίςταρῇῃς ρ.,. 124: 
Οὐκήματα ατᾶοσς ἢρηϊῆςαι ἱεράπανία Ῥ. 385 

ἢ. 6. 5ἷς εὐ] 5 ἀρυὰ [,ἀτῖποθ. 1 επΆ}}9 
ἀς Μείαίιπα ϑαῖγτγ. νιν ν, τῶι. 

Ἱπεγαοϊ εαἰϊ ἀμὴν σεεετὶ οξηοηθ ἸΗΡΑΠΑ͂Υ γ 

Ετ οεἰἰ πρὶ ποθι) ἀ:48πὸὰ 4 4η}. 
ἴαττια! ς ἰμἰοτ, ΧΙ; Ερίξεααγπ), 46. 
1πέγαβὶ ποῖος ἐπίογίρες ποιοίη οεἰΐς.ς 

ϑθηθοα (Ποηττονεῦ, Ε,. τ ον Σ, (6 ΜέγοεύΓΙΣ 
νοςαῖα ἐξ; ἱπ σουηπιοΐ ἴοοο {τεε1{12 [ὰ 
Ρετροίίτυ5 εἰξ ςε]]ὰ εὐα΄ τἰτα] 5; ψεπίεην 
τε 9  ἘΡῚ ΕΠ 77» συσὰ τοξς δὰ δος υνὲ- 
88 115 ἸΙοσα τιν Ρ. 347. σοπταϊς ἐγ αἴ εἰ ΠῚ ατὰὰς 
ἐπιεγργες.), ἴες (ιὶ5. δὴ ΑἹρεθ ποζιΐβ 
(ἰσυιες. Ομ }1ἢ8. δ1Πνςε τι, 4] Ῥοτή πὶ ὅς 
Ῥανεπαίοπι εὐπὺ ἀρροίϊτα νετοης Τα ἰςα 
ταεττῖεα 7 ἂς ἀοξει πη 5 ὅς ἀά τεῖδ Α πτὶ- 
ἀυδτίαπι ἰηίοτιρτοπτίφυς {1} Πγδὺ 48. ατἷ- 
ΕΠ αλΙς φαάϊτ ποτίϑ.) Θατανὶ! ε7τ. ἴπ 4. 

Ῥᾶφξ. στο. 
Οἴκτον ὃς Θρανον, (υκηδπι ρος εῖα ἢς 8 

δπιίαυϊς αἰσοιθητον ,γ νἱὰς ρ. 179. ὥοη- 
ἴεῦ ἀκ τη Ἱπάϊος ἰηνοςε Τύφπια,. 

ἔαρεῦ σούροτῦα 
ΠΟΠδΟἤΟΓΘΩ εἰ ΑἸοΠΙργεϑυτοτοταπχ [Ὧπ- 
ἐξς ἀετυπέζοταμα Ρ., 73. ᾿ 

ΕἸ. ΟἸτνίογι { υπηῖρα!ε ἀεὶ υἀδδαι } νὶς 
(τη 5.5. ἴῃ ἀοςς Πηγ4 Εγ)1{Ππτταϊίοπς ἀθ 
ἀυοθυ8. δδηγηιτῖοῖβ πη ηυ] {τη ᾶτ δ 55) ἴπ 400- 
τὰπὴ ἀπο’ ἰεχίτου ΡΑΆΡΙ, ριο ΡΆΒΡΙ ραζ- 
125. ὅς ττό. (ὐσπΐοετ (]. Ζαςοῇ αἴἴδαν Ὁτ. 1. 
σρ. Χ, ρ. τότ. ὅς τόδ 1β ἠέ ίοηο «Απεὶς 
4 ατίος ΝΒ  Π Ἰ αἴσα 2 1 Ἀοπια τ775, ἴῃ 
τυ ἀϊτιΠῆίπιο ἴὼ0 ορεῖς ἐς Ρί [3 τεπ δα 5 
πηατπο 08 Ρ.. 13:5. ΠΠΠυ5 Φρίηΐο ἐξ οὐἱὶν 
εἴης ὅς ἑογπηαΐίους ποίϊζια πθτηδγα 15. ποῖ 2. 
Ρ- 155. δ, ()υφηγάαη [πίστει ριϊοπόη Οὐτὰ - 
δὴν δητῖφυ γα. πὶ ἃ (1, Οἰϊγετῖο ἃ ποουῦς 
τερεΐγαην ἢΠΠγανις (01, (οτίϊηὶ ἴῃ ᾿ρίϊι9: 
Ἐρητο!ϊα αὐ εὐηϊάειη (1. ΟἸ νοτίαν 7), 1π- 
εγῖα ρᾶ5. 89. ὅς ε44. νο]ωπηί 5. ΡΥ ΠΟ 
Μοπυϊπερέογαπν Ρεοροποοί, ρ. τό, τόδ, 
ἢ, 7. Ρ. τόρ. ἢ, τ Ρ. 171. 

ἴῃ ΟἸγηιρίᾶςιθ ᾿υάι9 αἰδξωτι. εὐ͵υ πη ταὶ!" 
4ὅτι5. ρέττς: 

Ὅμοιος Ατιϊςεὶ ἀἴεσωπτ; εσατετὶ ὀμεοῖος συ 
οὐτοωσιθοχο ρ. τ8ο, μοῦ, 1, Υ͵4ς ὅς χρυ ὰ 
Ῥογρῆγτν Ρ, 194. ᾿ ον , 

εἴς 



ΙΝΡΕΧ 
Θηξεο! Ηεχδρίδιεα ἴχαταὰ ΒΙδ]οτα Ἑαἰ- 

τ ηεη). Του ἤἥςίεπι! δάσγδης ρΡ᾽ (4 απ) (6- 
Ρίειῃ Ταχυγράφθιγ) 4υΐ ἀἰ ξξαπιῖ5. νεγθᾶ ἐχ- 
εἰρείξηῖ » ἃς τοτιάεηὶ Καλλιγράφλι ,) τὰ 
ἸΙΡτγαγ 1), 401} 64 οἰτΙ ἀς ροίξεα ἀείςτι Ῥεγε ρθε) 
ὡς ρυς!]α πη εἰεξαπιὶ (ογιθεη δὲ ἀτίς ροτι- 
ἐἰΠπῖπὰ ρ. 146, πος, Οἰρέπεϑ σοηφαςτε δᾶ“ 
ἴὰγ ἀε ρτιφοεάεητί αι ἢ γαγίογ Πα. πον 18 9 
ἂς ἀς ᾳιοταπ ἀάιη εἰπε ηε τοι) [Ισεητία, 
«αἱ ρΓῸ ἀγδίτιϊο Νοὸν πὶ Το ζπηεηταιη σοῖς 
Ἰεχφαης 9, ᾿η]ςτ44.6 ἴῃ εοὁ δαάιάοτιδης ὅς 
ἀειγασχόγαμι ρΡ.. χ37. ποῖ, 

Ὀρφέως τελετοὶ πρὸς ᾿ἴυσαίον ἴῃ αυοάϑτη 
(ἰοάϊες Μαιοίδπο 7, πὲς τῇ Οκιαίοξο 6- 
ἀΐτο ἱπάιϊιςατί Ρ. 124. 

Οτιμοάοχὶᾳ ἔςαν πον] Ππη ἃ 
ταὐξιτ τι ο οἷ 5. Ρ. 7: 

Ουάιπυς ( (ἰεεπίτος.) 1π Πἰδτοὸ ἄς δετῖριο- 
τἰθα5. Εοςεί αἴτιςὶ5.,, 1Πυηγαε 5. Ρ, 6. 

ν 
[} 8η16 ἱπνεητυηι Φ, ρΓῸ 60 υἱυγραῦδτυτ; 

οὐ ὅς ἀρυἱ ἀπίι4ιο85 ἔραιῖποβ ἴῃ Βὸ- 
{τα 1 1} (οΟἴμπγηδ Ῥαηὶς 175. Ρτὸ Ῥρα 
2:47}. 1121. Π, τ. ὅς. ρ,. σ7Σ, δ᾽. ἀηῖεο,18- 
νεητυα Ψ (σε δι ἤπηρίεχ Π) ὃς ἴῃ 
παλίδα. Ρ΄ο Ψαλίδα. ἀοςεδιθως δ. ΒΟ} 19 
τη ᾿ουγήίαη ΤἈὨτγαςςιη ρ. 1225 ου ον ἰἢ- 
γα τὼ δος ἰπάϊοςς δὰ ἤἥηεται Πυλαίςε ΠἸτετὰ 
ΗΠ, τὰ Φ ἃ Ψ, Τ' ρῖο [1], νει Ππλὰ 
ἴοτιηα δὰ [,μἀτίηλπι ργοχίπης δοςεάεηβ,»γ [ἢ 
ἀπι] 4} ΠῚ} 15. [ηἰοτριίοπιδυ5. ἃ 6]. (ἰμ4η- 
ἀϊετο εἄϊτεῖ5. [ἀ ρὶ Πῖηης σοπίρι εἴτ Ρ. 168: 

Ῥδοηγιπεία (Οεοιοὶῖ ) (ἰἀρηωῖηα ἐς νίτα [8 
ὅς εχ ΙἰῚς εχοεῖρια ἀρυῃὰ ΝέδεἝγ, ἰπ 
Ῥοδωγιδὶ Ῥ. 76. ὃς, ηγ. ἘϊΠυ ἄτα. Ἐρίἤοϊα 
Ἰηξεάιια Ρᾶΐ- ηγ: ἃς Στίχοι ὑφωντοὴὺ πυης 
Ρυα πῇ εἰ πὶ ρ. 77. ὅς γ8, 

ΕἸ. Ῥασϊαυά! Ιαυάδιυγ ἴῃ ἐφτορίο ἴμο 8ς τε- 
ςοπάϊιζ ἐγ αἰτιοηϊς ρἰεαι Πα Ρτο ἴη- 
(στῖρῖο 7), ΦΖἸοπΒΕη!} 4 ῬΕΙοροπηβα γ Ο91:- 
ἹΠΕΠΙΡΑ͂ΥΙΪ ἐπ ρίϊο :4γ Εσηνε 176ι. 2. ΝΟ], ἴῃ 
ἀμ ΑΤΙΟ Ρ.124. ρ. 126, ρ, τς8. 0.1: ρ.162. 
ὃς 163. ἐς ἰριὰ. π, τ. ρᾶξ. τό4. Ρ. τόζ- ὅς 
Ἰθ10,, ἢν. ν᾽ χϑδξ ἢ. Σ᾿ μὰ ΟΣ πὸ τα τρε 
τ δ.. ὅς 014, πν χι ρ. τό9: ἢ. 1.. Ρϑ8... 170. 
ἢ βτεν διε χ7ὰ,. 

Ῥαϊχοριθρηϊα τας (τίτῖςα ργοπὶ ἴα Ρ. 4. 
ὅς Ρ. 1τι. ΟΣ ίετν ιΐοπεϑ «αἱ ΡΆΪ]ΖΟΣῚ Ὁ ΡΠι ἐπ 
ΡέΓεπεητεβ ρ.. 4. Ρ ὅ. ρ. ατΘέῆ 'ῷ. ποι, ἴε- 
ουηάδ.. ρ. 43. π. 6, ὅς 7, Ρ. 577: ἢν 2. Βᾶξ. 
ΤΑΥ͂ οκ, Ρ. ἸἰΟΑ, Ρ᾿ τὸ. “δε' ἥπ ΠΕΣ Ἴχοι ὍΣ  Ζὲ 

Ρ. 108. ὅς ἴῃ ποῖ. ρ. τοὰνς ἴῃ ποῖ, ἰδευπάδ, 
8 Ρ. τι8, αάυε δύ᾽ Ὡ. 1γ1. Ρ. 177. ὕοτ. Σ- 
Ρ- 186, ἃς ι87. Ρ. 2:ι 2{2. ἃ 15.). Νίάε 
ἴῃ ος [πάϊος δὲ τὴ [ἰηρ]15 ΑἸρβαδετὶ 11- 
1715... ἴῃ νος δυ5 υἱἠρδαθδειίμηι, ἀεεεπ μι: 
“ρινλεμς, γ ρμηδῖα 9 εὐγβομς, ταϊπαοαίας 
εἰΐγα γ. ]πη|εὐἱρείοηξς γ παγηληΐ 7 ῥτοίοάϊα γ 
βξέηα οτἰδίεᾳ ) φὲν, ὑποῤιαστολήν. 

Ῥαϊαρῆ δι (οήεχ πὶ ἐπι ὧν ἡςφριῶν 7 στὰ 
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ἀρυὰά (τάφος 

ΒΕΒυΜ. 
ἐἀ 118... 8 4υϊδυ5 πιυϊταπὶ ἀϊίοτερατ γ, 88: 
{εὐςηάυς », ἰη Μαιςίαπα ΒιΙδ]ϑιίῆες ἀεῖε- 
ὅϊι8.γ), πὲς ἴῃ (ἰδιαίοξο ἱπάϊεδιας ρ. 243- 

Ῥβ!ατῖπᾶ Βιδιοίῆεςα, Ὗ΄. ἴω Βιδοιπεςα. 
Ῥαϊπχεγία 8 ἱπ Βχογοϊτατίου, ἴῃ ορείπτοβ ἔεγε 

Αὐτοτες Οτάσοβ,, ποιαῖς Ρ. 163. ποῖ, 
ῬδιυρΏ 5 Ἰαυάατας τ᾿ Ἡοπιεγὶς 5. δος 

Ματοίδηϊβ Ρ. 18... ποῖ, , 
Ῥδηγαίϊς Ἰἰαυέάδιυς ἴῃ ΕΗ οιπετὶςῖὶς δοπο 8 

Μαιοίαμπίβ ρ. τὅγ. ποῖ... 
Ρατι Πεηί5. Βαρία., ἃ δ8ηςν ἰἐξοτίηδ ) 

ὈΠοιῆεοῷ, Μιάς τᾳ. ΒΙΡ]]οῖΒες4. 
Ῥαιπιεπίου ὃ Γλωσσογράφος Ἰδινάαταςβ ἰη Ηο-: 

᾿Ὡ ΕΓ: 5. δοῇο 15 Μαδτγοιαπῖβ ρΡ. 183. ποῖ, 
Ῥδιπγεηϊ σις ἰδίαι ἴῃ Η οηϊειῖςῖβ ὅ5ςῃο.. 

15. Μειςίβηΐβ ρ. 184. ποῖ. 
ΕἸ, Ραΐετι { οᾶπηεθ. Βαρεί δα ) Ἰφιάδταε 

ἴῃ. ΠιΠ-ττατίοης ἀξ Οὐγάίεῖε. αἰρεγίοτίο Ρ. 
τ78. η, εὐ 1) Πεττατῖοης ἀξ ἡμτηπιὶ9 Ε- 
ἐτωΐίς! 5. Ῥ᾿ φίϊάποτωπι Ρ. τόδ, π. 4. ἴῃ [)1{- 
(ςττατομῖθας. ἐξ Ηουταϊίσιο “ΖΞ γΥ ριϊοταπι; 
ὡς ἀς Ηε!ςηϊίο Βεγυίςοτα Ρ. τ67. π᾿ τ. 
Ἐ]α(ἀεπαι ΟΠ εν κῖοπὶ (ΟΡΥΣ ᾿᾿ αυονῖο 7οΠ}}- 
εγ ε ορτᾳ αἰομηὶ πιοπηιηεηεὶ Θτεοὶ ὁ δ: 
εἸηῖν 15. Κξπελς α729. Ρ.τ 58. π τ: δὲ Ρ.τό6. 
οηεἰηαχίοπε ἰεἰ δ Οἤέτυκπίοηὶ ἰορτα αἰ- 
“πη ταν θηεητὶ ΟΥετῦ. 5 ᾿αρπὶ ἀεὶ Δωζεο 
πη γ. δεχίοπε φηατία,), :π Τξηπεζίς ι766, 
Ρ 158, πιεῖν ΠΡῚ ποιάτυτγ, Ηυ)υΐοε νῖγὶ ἐτὰ- 
ἀϊΠΠπΠπῆὶ ἃς ἀς ᾿ἰτοτὶς. Βιτγωίοῖς θὲπα π|ε- 
τἰτί, νίτϑ ἐχροίωϊς 5. (τὶ ρεοσα σας ἰο- 
ἀϊςσεῖη ἀεάϊτ τρίϊι5. δηϊίσυϑ. Εἰ πηι] ἀες" 
θαι -Οἰξυϊετί  σέοτάαπὶ, ΥἹΥ (ΠῚ ΠῚ15.7}. 1Π 
ΕΠ τὸ τη!ογίρτο, ἡδόιηοτῖφ 4:1} 9}4]1τοτε Οἱ Φηα- 
ὀκᾳιβα Ταβετῖγ ἐπ Ῥεΐατο 1789. ἴῃ 4, 
Ῥαιτι τσ δια (οηἰξαητ ποροῖεοβ ὅς Ερίἴςο- 
ρου Απεϊος τα (οτῖεβ. ΕΠ μετα ρ. 8. ἴα 
ποῖ. ὅζ Ρ, 30. ὅς 31. ἴα ποῖ, 081᾽ αὐ ἀδηι 
Βοιίδηάδ ἐς εοτυη:. εἰεξείους. 

Ῥαυϊαπία. ξαίξυς ὅς δυγοραητίδ' ρ. 42. 
ἀεὶ Ῥεάαχονρὲ 4ἀερ1} άπειορὲγ) Ρεετεαπίοηε 

ἐξ Οἱ απ] χευρ9) (Οοἰει νιν ΤΟΏΟΊΝ!. ἀξία: 
Κι πεοοοίξα: ἔἰδιγάγείε ἀεὶ Θρηζεο!! διεϊέπε 
εὶ, 4. Τχπραῖς τγ8ο0: 

Ῥεϊδίσι ) τες ΡΙίαιο,, [ἰτγᾶβ ἰπ [ 801} 
δἀευϊετυης Ὁ. 167. ἢ. 2: ὐς 

ΟἹ. Ρεϊ!ετῖα.), Ατοροί 4ε εά αι ες ἀε: ρε6- 
ΡΙε; Θ' ἀὲν οἹες Ρ. τ66." 

Ῥεράθ],) ἤνε Ρερῃτεῖ οὶ ἀγοπιὶς Βιδ!οτῃέςᾳ, 
Ν. "νη Βιδιςοῖβεςα. 

Ι. ΡΞτΠΠ 95 ( Τῆσοπιας ) ἰπ ΡΙίαπα Αςδάε- 
τά Μδιπείεος Ῥγοίς ον 5). νἱγ { ΠΥ} 05.) 
Ιαυάπι5. πὶ ἀυ165 ίυ4 δά (]. 5: 4.{|Δπ ὩΣ 
᾿οποῖυῃ Εριοΐα ἐς Ν᾿ αηΐαπα: (οὐ αγυ8 
Ερίξτεαρδε 7 4 τηΐοτῖα εἰξ ρ. 49. ὅς (ε44., 
Του ρτί μη]. Νασαὶ δεηίτειίαπει τις Βεβγ 
Ἐμεετ α75. Ρ' 120. ρΡ. τδό, ὅς ρ᾽1τ28, δ :1, 

δὶ τεΐεγιῦγ ἐργεσίᾳ 1}}ι5 απ Ηττοάοιυτα. 
ἐπιεπάϑιο. 

Ῥειτάτο πὶ ΡΥΪΠΆ ΠῚ ποτ ΠΌΠΊΘΓΙΟἾ5.) 4088 
Δταῦτισας νΟςΔΠΊ.5. 57 υἱὰ [υΠ{Ὸ ἐτη αγε εἰ το 
Ρυϊας ΜαθιΠΠ]Ποηΐυ5. ρὰ 5 154. ποῖ, τὸ θὲ- 
τγάτοῦῇα Ψ διγοηὶς αἰνι πα πὶ ὅς Πυπγ8η 85 
γα τέγη Πἴδτος μοάϊς ρετγαϊτ05., ὅς. Αν 

νὰ 

Βι- 



ΝΟ ΈΣΕΧ, 
φξυῆὶ Ἐρίσγατητη δε πὶ ὅς ἘρΙΠ  οΙατυτη δὰ δ. 
τηΐςος ἰἰδτυσι.. ἴπ μ4 ἀἀοϊείσεητ!α ψὶ- 
ἂϊς, ὅὲ ἄπος Οἰςετοπὶς ἐς ρ]ογία 11- 
τος.» 4} πυπς ἀεϊάεγδητογ 7. Παραΐτ 9 
ΡΆΡ- τ62. ποῖ. Βείπιυ5 ΤῸ} Ἐρι το] τυ πὶ 
δὰ Τ, Ροσιροπίαπι Ατιϊσαπν Πῦτος ΧΨΙ. 
ἧς Ἐριποΐατασν δὰ αἰνετίος 7) ἈΝΊ. δῖος 
οτος Πς.,), ἄς [εσᾶτὶ ἀπὰς (ἰςετγοηῖς Θῖα- 
τοῆςβ., 8ς ΕἸογεοτίᾳ (δ πτ]ηὶ (ὁ ἀϊςειη 
τερετὶς 0:4, Ρ. 262, ποῖ. 

Ῥοιγαισῆα ορογὰ [αι ,) Οπιπίρεπα ετυάϊ- 
Εἰ Ὲ Ρ ΞΘ Ὠ ΠῚ πιὰ 7), πἰ πιῖ8 ρᾶγααλ ἰοόξα ἔμδι 
11. 

Ῥειγοῖ ἰοσὰς {ΠΠυγατος ρ. κ43, Ῥειγοιῖ! 1π- 
τερτυ τη ΟΡὰΒ.7γ. Ψψὲὶ] [41τ6πΠῈ ἐὺ8 Εχοεγρτιᾷ 
Ἰοηξε δῃρί οΥα ») 4 8πὸ 4 Ποάϊε {ἀρεῖ- 
ἴχπι., Βαδυΐϊς ᾿οἤ πη πὶ Ῥετίτατη, ἥνε Ρᾶτ- 
γυδι» ἃ ραιΓἰ4 δαγιβυειεπίςπ) ἀϊ ἐξ τῇ) 4 
Οὔτ 4πη.1τ182, εχ ἤμ)8 Ροϊγεταιίςο,, {ἐνς 
ἀε ουρὶς οσυτί 4] σὴ ὅς νε Πρ |ῖ5 ῬΗΙ]οίο- 
ΡΠστυῦι» Πδγῖς Ψ|Π1Π. ἀρρᾶῖει Ρ. 264. 8: 
ζός. ἴῃ ποῖ, 

ῬΗδτεέσγαῖες ἰαθάδτυς ἰπΠ ΕΗ οπιειῖοῖς ΘΟ ΒΟ 18 
Μτεϊαπίβ ρ. τᾶς. ποῖ. 

ῬΠούεοΥ ἀε8., υἱεταὺς), Ἰδιάατα8 ἰπ Ηοριειϊ- 
εἰς δεῆο 5 Μδγείδηϊβ ρ. τὃς. πόι. 

ῬΗΙΠδητΗγορεέπυβ. [ἸἸϊὰς ἄτᾶξ., Ορετγᾶ Ρ. 7. 
ῬΒΗεΙρμα 5 ( Εταπεϊίουβ ) ΤΙ ἄς ρἱοτγία 
ἀτρτος μαδυῆε.,, ὅς ρίετασις ἐχ 11Π|8 ἴμο 
Ἰηίογυ τς ορετὶ {δ εοπλέτηρίε ΠΗπηΔ γ. αδἴ- 
4υς ἀειϊπᾶς 9 πὸ Ρἱδοίῃ τ) ρᾶΐογεῖ 7 ἵξῃς 
οοίάειμ αροΐενῖς.), δεςαίατυβ Ρ. 262. ἴῃ ἢ. 

ῬΠΙΠ ΣΟ (ΣΟ ο5. ἰδυαταὰβ ἴθ Ηοπιετὶςῖ5 
ΟΠΟ1115 Μαγοϊαπὶβ Ρ. ν8ὅς. ποῖ. 

ΡΠ εσλοΣ 7) ςοἰεδεγγίπιυς Οὐ τῖσϑ.) ΑἸεχδην 
ἀτο Μδϑρῃο ςοξνιυξβ », ἴῃ {υἷ9 Σ ὸμεα κτοῖς 
Ἡ οπιεγυπὶ ἐπιεπά ει δρυά Ῥούρῆγτ. ὅς Εἴ ε- 
γοάοιϊ ), ΤΗυςγάϊάϊς.. ΔΙ 9. δἰίογυπι- 
πε ἂς Ρταςειγίπι ροεϊζδγυ Ορετγα ἕο ς 
σοττγυρτεᾷ εἰς σοηφυετγίτωγ ἰδ. Ρ. 136. ἢ, 
τ, ὅς ᾿. 184. ὅς τᾶς. ἴπ ποῖ, 

ΡῃΠεαοηὶς (ὐτειῖςεὶ Εἀϊτῖοπῖθ Η οπηειῖςς Ν ἃ- 
τἰαπῖος 'ηΠ Ηοσιετῖοῖ9 δοθοῖ 8. Μαιείδοϊβ 
δ ΤΉ 1 2 

Ῥηϊεῖα5 σους Ἰδυάδτυβ π΄ Ἔ οπιτοτὶςῖὶς δε ῇο- 
11:15 Μαιείδηϊβ Ρ. 184. ποῖ. 

ῬΗΠΠΠΠΙ., ΤὭυςσγ τ ἀϊ5., Ηετγοάοτὶ ,) 4]1οτὰ πι- 
46.) 8ς ρΙδίογιιο) ροβιδιπ ,) ὅς Η οπιετί, 
ΟΡετγα τεπηροῖς ΑἸεχαπάτι Μάρηὶ ἴο ἀς ςοτ- 
τυρῖα ἀϊσυπίῦ 4 Ῥηιεπίοης δρυὰ ΡοΙ- 
ῬΠγΓ: Ρ. 136. ἢ. Σ, 

ῬῃΠοςποτγυβ ἰδυάατυ5 ἰη Ἡοπιετῖς 5 
11|ς Ματγςιδπῖβ ρ. 18γ. ποῖ. 

ῬΒΠοάςπλυς τὼ τγαέξατα ᾿πεάϊτο περὶ ἕητο- 
δικὺς γ ἰπῖεγ Ηετγευϊδοεπίϊα τυ άςτα ἀεῖς- 
ὁἴο) ἐπηεηάξίυς Ρ. 199. ἢ 1. 

ῬΏ11ο]4: Ῥγιμαροτῖςὶ ἐγαφιηεητο πὶ δρυἃ [4τ- 
ΒΙ]ςἢ. Ρ. το. 

ῬΗΠοερῆδπυς ἰδυάδτας πη Ηοπιετίς!5 56[10- 
1ις Μαιείαηϊς Ρ, τς, ποι. "αι 

Ῥῃοχέους ὧν τῷ περὶ προσῳδιωνγ, ὅς ἐν 
τῷ πεσὶ μονοσυλλαβὼν ῥγματων , Ἰαυάα4- 
τ5 ῖ1π Ποιηετῖῖςις δείιοί εν Ματοίδπη 5 Ρ. 
184 τοι. 

ῬΠοΟΥ πάις σΑΥπη8Δ δρυὰ Μαςαγ, ἰπ ἵοδω- 
γιῶ ) ἀυοαὺς Ψετίως 1115 ΡιΔΗ͂ΧΙ Ρ. 79. 

5.Πο- 

ἘΌΝ. 30} 

Ῥποιίας τὰ ἴὰ4 ΒΙδΙΠοΙΒεςα ἐπιοηἄατς Μ 4: 
εἶδυὶ (ὐοἀ ἰεὶ5 ςοἰατίοης ρ. 17. Ν,. ἃ ἰδ14. 
ἢ. τ. Π|ΙΠ φτῸ5. Ρ. 46. δὲ 47. ἴῃ ποῖ, 1ΪὉ 
ἢ. ΒιδΠοτδεςς σαριτὶ ΟἸΧ, ἔα! 9 εἴτὰ- 
Ιὰ9 ἃ ᾿ῃηροΐοτε αδῆϊέξας ἴθ (οάά, Μ4- 
{τὶ εεηῇ, ὅς Ματγοίδηο ρ. 17. π. τ. 

Ῥηγγηΐοῆας Ἰδυ άδτυς ἴπΠ Ηοπιετίοϊς ϑοῇ 1 18 
ἵἱΜΜαιεΐβηϊβ ρ. 184. ποῖ. 

Ρῃυγπαῖυς.. Δ΄, ἴῃ (οἴπυτας.. 
Ριηάατὶ, τὸ Κοκμματικβ, Οτααιπηδιῖςϊ )γ (α- 

705 π0}]ὰ τ᾿πξῆτιο ἀριά Βαδτίεϊ απ ἴη (4- 
ταΐορο (ὐγαπηπιατίςογαπὶ τα ΠΟΥ ΠῚ 7). ἔγαξ- 
ΠΊΘηΓΕΠῚ ρ. 18. ὅς ἰδ14. π, 2. 

Ριπάατυς [ς}Υγισὺβ ἰδυάδατὰς ἴπΏ] Ἠπετίοἰς 
ϑοΒο Ια Ματγοίαπὶβ ρ τ8ς. ποῖ. Ριπάδτγυπι 
Ἰπηϊτατατ ( Βοτίσι 8. Ρ. 19. π. 4. Ρ- 21. ἢ. 2. 
Ῥιηάαγι, ἔτ δα πηοπτὰ πὶ Ρ. 20. ἢ, 6. ὅς ἀυο 4- 
ρυὰά Ηετσοάταηυ πὶ Ῥ-. 9ς. Ῥιπάδγι ἀϊέξαηι 
Ρ. τφ. (λδυϊά ἢτ τὸ Πινδυρεκὸν σχῦμεχ ἴδ. 
ἘΣ 1Π0Ὸ Εκεςῖρῖα δρυά Μαρατγίωιη ἴῃ ῬΘ' 
δωντῷ Ρ. γϑ., 

Ῥιρίγατυ8. ρτίπηυς Ἡ οπηογὶ σἀγηλῖπα ἀϊίρετίᾳ 
ἃς ριορεπηοάωυπ) ρετάϊτα σοἸ]ερσίς Ρ. 182. ὅς 
Ια τ Ρ᾽. τη. 40 Τ061: Πα, ᾿ὅδ᾽ Σ Β, 
ἀϑ4. ὅς τ8ς. (υοσάδοι ἜΠ ταῦ ἔμ πὰ 
Ρ. 49. 

Ῥιὼὰς Ἰδιάδτας ἰπ ΕΒ οπιεγιοὶς ϑομο 8 Μίες- 
οἰπῖ8 Ρ. 184, ποῖ. ἴ 

ῬΙασεητίπῖυ5 { ΟΥτερογίυ 8.) ἴη Ἐρίτοπις Οτῶ- 
«ἃ ΑΙ οξγαρϊᾳ) ΟΠ 173. ρᾶξ. 12}. 
198. τόο. “δὲ τ66. 

Ρ]δηιά 9 ( Μαχίπιϊ 5) ψυφηφοξία κατ᾽ Ἰν- 
δὲς) καὶ λεγδχε ἐγ) μεγχλυ, τσεάϊεα ἰη οάά, 
Μαιοΐδη!β 303. ὅς. 323. Ηυ]ὰς ἰπίτίηι Ῥ. 
1.3. π.- τ, Ευςἀεαὶ Γ᾿ δίορας ἱπεάίτυς ἀε 
υχήιοπί δας Οταιηπιατῖοις ,). ἱπίοτίρτας 
ΔΝεορΡτοη 7 ὅς Ῥαίαεασς ἴῃ (οὐ, Μαιοια- 
ὯΟ 486, ρΡ. ᾽γοΩ. Μαχίπιυς Ρ]απυάες δ Απ- 
ἀτγοηῖςο δἰ σοΐορο ἔξπῖογε δὰ δ ἐπεῖος δπη, 
1327. αδἰεξάζαθ ἰαὶς Ο. τ93. ἢν, τ Ῥίΐγυς 
[αἴ ε« Οτας5, 4117} φυοὰ (οἰάίλυς.) πὶ πὰ" 
τοεγπάο αἱὰς ἰμετῖς εὐ, γ 409 νοσδπιυξ᾿ 
Αταθιςά8 ἰδιά. 

ΡΊΑτΟ , τοίεγεητε (ἱσετοπε,, οἱ Ῥγιπαροατί- 
ἐο5 σορποίςεγει 9 ἴῃ [τ4}}4ΠῚ νϑηῃΐς Ρ. τα. 

ἰαῖο ὧν πολιτείοωω:.,) ὧν γέμϑις, ὧν οἶχο' 
λογίῳ Σωκρατε:, Ἰαυάδτυκ τη Ηοπγειίεῖς 
5.0 0}1185. Μιααιοιδηῖ5. ρ. τς, ποῖ, ΡΙατοπεπὶ 
τρϊταταγ ΕἸ οι ρ. τῷ. πα Σ Ρ, 21. ἢ- 
3. ὅς 4. ῬΊΙΑτουΐα Γιὰ ἀγα πὶ σὰπὶ μα Ψ εῖ- 
Ποπεὲ ἃς ποι15.» ᾿πεάφιτοφυς Ἠετηῖς (οπ- 
Ἰῃξητατῖο τᾶςο τοχ εὐἀΐταταβ εἰξ ΟἹ. Βοῖ- 
ἤυς Ρ. τ:ει. πος, (ἰρσηΐετ [ἢ ἢος [πᾶϊες ἀ 
ἴῃ Ῥγοείμε. Οἰππίαπι ΡΒ] δος 59 ΠΟ] ογα πὶ 
εἀϊτοτο αὺ ἂς ἰπεάιτογα πὶ ςο᾽] ἐδ ίοης ἄν 741η- 
ἀπάαπι ρᾶτᾶς ΟἹ. [αν ἃ ΚΕ αΠπίκεπίι 8) νὶγ 
{1 ΠῚ 5 Ὁ. 264, ἴῃ ποῖ 

ΡΙΞτου 9 ( Οεοῖριὶ ει ) ἀφ τέδὰ9 ρε- 
{τι Οτοοιααι ροήδ ρυξυδιη «ἡ Μδηιί- 
πελῖῇ ΠΟΥῚ ἄυσο ἃ (ΟἹ. Ἀεοπατάο τυτίως 
εἀϊτὶ Ρ. 244. Οεηνῆι ΡΙειῃοηῖς οἵε ἔεγε 
νεῦτὶ δἰἤδιιβ ὅς δπιπηδίυς ίαρπι9 (Οἰπλὰ 8 
Αςαάειηΐ4η, Ρ᾽ διοηΐσάτη σοηςὶρῖς ρ. 226. 

ΡΙοτιηὶ Γυεγγδῦῖο ργίανα οὐπς ρεμπηι πὴ εἀϊ- 
τᾷ ἃ Ρ. 227. υἱάυς δὰ ρ8ρ. 237. Ε)υΐϊάε πὶ 
Ριοτίηι ΕἸΠεγτατίο ἐεοαηάά ἡμης ΠΡ Ν 

ςἀι- 



ΕΝ ΌΞΕΥΧ 
εὐΐτα 8 Ρ. 237.. υζὰς αὐ Ρ. 241, Β)Ρ)εΓἀδτὰ 
ἰγαξπιεήτητη ρ. 241. 85. 242, ἰἀφηὶ ἐπιθητία- 
τὰ9. Ἐππεδ, Νὴ, 1, 1.0... 17. ἀν 1.; Ρ]ο- 
εἶδ. Νετήϑηειο,» σοπεῖταπίς Π]οἤδπης Ῥίςο 
Ὁ ΜΙταπά 4, ἀεετεῆαςβ εἰ Μδγηίϊωας ΕἸοϊπὰβ 
Ρ- 226. ϑριβοι πη! ᾿πηπλοτγὶτο 4 βαυ]ο 4- 
ἀπ ίᾳυς ἀδεςσυίδιυ, εἴς Ριοτίπας ρα. 2:6. ὅς 
227. Ῥ]ΟΙΙπιι5.7 Γεΐεγεπις Ρογρηγτείο ἱρῆμς 
Ἑάΐτοιε, , ποάιις εἰσβαπιοι Ππταγᾶς ἀερίηρε- 
δεῖ, πεφυε οἰᾶτε ἐγ ]8ε9 ἀπξιπρυεῦατ» 
πΘαιὲ ΟἿ αι. ΟΥΠορταρῆϊω Γαι ΠΥ ἢ806- 
δὲς Ρ. τό. ῃ, τ, Ἰάεαι Ῥογρῆγιις ἴς Ρ]6- 
τἼ8 1 Ἑἀιτιοπεπ συγδίωγαμι ,γ) ἀυαοα ρταῆϊ- 
εἶτ) Φιω»μ οςγ ἱπῖφγραπίϊιοπεβ δἀ εἴτ γα πὶ), ὅς 
Π αὐϊά εἴγᾶτωῶλ μετ 1. ἀξ εῖθης »᾽ ε- 
ὩΣ Ὼ (ἰ 4 Π. ΡΤΟΠΙΣΣΓΙς Ρ. 139. ἢ, τ. 

Τ Ἰυτατο 5. επγεπήδτις. ρὰα σο, ἢντ. πα ἀυοβυς 
ἱος 5. ἐςςεπεα πν τῆς π᾿ ΙΟΠ6ΠῚ ἔμοῖτ ρ. 131. 
Ὁ ὅς πλεπλογϑς ἰοπράι ἢ Ἂς δήανιαπι [(γ]- 
Ἰθατυπὶ ἤξηα Ἰοεῖς ἀμ ῖς. Δρροῆτα 9 ὅς 
ρα. ἢν ας Ρν.. 13Σ:. ΠῚ ἱπγαγετῖτο εὐδυ- 
το πὶ εἰς (ρυίςυ] πὶ ταδὶ τὴ ἐν. τοῖς ς - 
χϑις παϑῶὼν, αυοὰ εἰ Ηεῖα Μοπαοδὶ. ρ. 
ὅς, ΕΣ {Π|ὰ5 ορετίδα9 ἐχοεῦρίᾶ 1 Νίδοδ: 
εἰ Ῥοδωνιῷ Ρ. 9. δὲ το, 

Ῥοζυΐα νλτε8 ΑἸΕΊ ΠΟΥ Π ΠῚ, ἐοΓα πα 6. [8- 
(ου!ρτίοης 8. εχ συϊθὴ5 ἀεείδιατοτ Η ποπ 
τ 1.) ἱεὰ υἱ εἸσπρυη) ρισπυποίαταπι [11 
8. ἂς Ἰὶς Ἄρτερίυπὶ ορι5 ΟἹ]. ΡΒΠΙρΡΡΙ Βαο- 
ΒΑΙΓΟΟτΙ ἱπίσγιρτιι πη) Ο,}εἐγυσπ!οπὶ ορτα αἷ- 
οαπὶ ὑγαπητηεπεὶ ἀ τα} φηρίορ ἀὲὴ᾽ πνειτο 
ΟΥΑΙ ἀὲ ἤρατο, τἴπ Εἰτεηχε 1716, Ρᾶρ. 1:6. 
127, ὅς 1,8. Ῥοσι]μυπαὶ ΡΊςι ἀ9- 5 οογδιῖς ἢ], 
ὅς, Ἰοϊογιριῖο. Οἴχοδ τη εἐχίγεσιο, {15 14- 
ὕτο «σᾶτγαϊᾳ 5. ἄς αὺ8. [Ὁ [{{πττϑιϊοπεην ἰογῖ- 
Ρίϊε {ωπλτηὰς ΜΩΖοςμ 5. ̓ Νεᾶρ0]. χ75.2. ἔ4]- 
(4, ὅς: ἔρωτα Ρ. τ28, ἢ. 1, 

Ῥοεῖᾳ αυϊηδηλ ἧς αἀἰσεπεῦ Ρᾶ5. 172. ΠΟΙ, τ. 
ἘΧ «οὐ πυσππεῖο Ἂχοϊυί! ΕἸηρεάος!εβ. ἄς 
Ἴγιταιξ,), ὅς συ ἧς ΑΠτοϊορία νεγῖας (ςτὶς- 
Ρίετυητ 575. ἃ 4ιοήδην ΤΙ ΟΩΥΙ ΤΗτδείς 
Τέχτης Τραμιματικὺς ϑερο]!αἴξε 1δι4. 

Ῥοξεῖϊ Βιαςεϊοὶϊϊιὶ Η ἤἴοτα ΕἸοτεητῖπα, Νὶ ἐς 
πεῖ, δπΠ. 1710. ἴῃ 4. ΡΓΙπλὰπὶ ιατῖδε δα τ. ἃ 
ΟἸ. Αρὗυδῖε ]ο. βαρεῖα αὶ ἐσάπαῖο,, Ῥαττιοῖο 
Ψέεπεῖο, ποιιίᾳυς 85. δῃέξοτὶς. νἱῖδ ἂὖ εο- 
ἀπ {Πἤγαῖα,, ὅς Οβδειυαχίοηὶ Οτίεῖςρε εἰ 
»Ἱροϊοβειίεθε ΟΡΥΑ 11] [Ἰδγο ἀεὶ δίς. αοοῦο 
Τερίδηε ἱπιμιοίαίο Ῥοσρίαης,, [411 ἀκ 6]ο- 
ὡπηῤαείῇα Ἀεεάηαεὶ τη Τεπεχία τ7)5ι. ἴῃ 8, 
Ρ-τ25.4..ἕ ποῖ» Σ. 

ΤΠ ορΐματος ὅς ποιήσεως ἀϊϊοτίπιεπ ρᾶξρ. τ8ς. 
Τ τα βέπεῖα ροείεος Η οἰηειίες , διηγμα- 
τικὸν » μιμητικὸν , μικτὸν ρΡ. 186 π.:, 

ῬοΪειδτοῃς ἰαυάάί8 τῃ Ηοηϊειῖίεῖς δεῖο- 
115. Μαιεῖδηὶβ ρ. τᾶς, ποῖ. 

Ῥο]επιου. ἰαμάδτυς 'ἰπ Ηοαπιετιεῖὶς ϑ.ῃοἱ  ς 
Μαιοϊδηΐϊβ ρΡ. τ8 5. ἠοῖ. 

Πολεμιώνιθε γ ὅτοι ἔι Κυκλικοὴ Ιου άϑιὶ ἴπ 
Ἡοπλετῖςῖς δοῦ ΠΠ18. Μαιοιθπὶ5 ρ. 18;. ἢ, 

Ῥοὶὰς ( (ἰδγάιπεδὶι ) ἔγυΐια ζῶοο. ϑδυΐεος 
οὐ Ρίϊς σαϊττςηο στο Ποίπιης ἰη Ρο- 
Ἰουΐ8 πὶ, 4] ρογαιΐτεγει ορὰς ΤΟΙ ρεῖ- 
ἀϊτυπῦ ἀςὲ Ἀ ἐρυ]ς 4) σαὐὰς 11Π|0 ᾿ωνεηϊοπο 
αἱ {ρε5 εἴ ἔαζξε ἔμεναι ρ. 26ὅ;. ποῖ. 

ῬοΙγς τι 5 ἰδ ἠατι5. ἴῃ Ἡομιειῖςῖὶς δοιο! ἷς 

ΒΈΒΟυΜ. 
Μεδιςῖφαῖ5. ρΡ.. 14. ποῖ, ; ; 

ῬοΙρΡΏγεῖαβ. ἐν τοῖς Ὃ μγρικοῖς ζητήματιν 
ὃς ἐν τοῖς πϑαὶ τῶν -παρωλελει μεβεένων. τῷ 
Ποι)τῇ ονομάτων.. ἰαμάδτιικ ἴῃ. Εἰομιδιί- 
οἰ! ϑοποΙς. Μανοίδπῖς. Ρ. 184. ποις Ῥοι- 
ΡὮγτι τγϑέξδιυς περὶ προσῳξίας γ ἂνς ρο- 
το (ὐοτηπιδηταυῖβ π᾿ τἀπὶ Γδίσηγῇ: Τῆτγε- 
εἰβ8 Τεχνὴς Τραμματικὴς ρᾶτίοα 7) τῇ 4υ8 
ἐς Ῥτεοίοάι ἀρίταν 7», παπς ΡΥ πτυτν εὐΐτας 
ἃ Ρ. 193. υἵφις δα ρ. 118. ΡοΥΡΠγτΓΙΙ ἔτϑε - 
τηξῶϊὰ Ρ. 181:. ὅς 18, Ῥοτρδγτῖθδ ἰδυβα- 
[8 Ὁ. 136. ἢ τ. ῬοΟΓΡΗΥΙΙ ποίᾶς, ἱπ. [Π|Δ- 
ἄςπι.) ἴῃ ΒΙΒΙΙομεοα Ν᾽ δείσαπα ἰδιξηζες , 
ἃς ΑὉ Ἠο]ηεπῖο πιφιηογαιὰς 7) 8 ἀοίο Ν εἴς 
π42Ζ8 ἀε(ς]ριᾷς ; δὰ πο5 ττἀπίηγξτιςτς, ἀἰ- 
δπδῖυ5 οὐ 0]. ΗἸεγθογπλὰβ, Ζυ ίδη!, 5). Ψὶτ 
{0 ΠΠΠῚ115.)}), ἐἀίᾳιις εἀϊτυτγι (μπλὰς, ἐπ ποῆτα 
Ἡ οπιετςογααι [πτεγριετατη αγεκδέτων ςοἱἷ- 
Ἰεξεῖοπε ρ. 2έ6. ὅς :όγ. ἴῃ ὔοῖ, Ῥοιρῆγ- 
τἰὰς (ς ΡΙοιεἰ Εἀϊτιοπεπι σαταταταπ)) 4υοά 
ρακί) φιεγριὶς) ᾿πτεγραπόξίουςβ, δα ἀἴτα- 
Γ}Π1) ἃς ἢ «ὐἱά εὐγϑίωτν ἔπεγίς, 1 αἱ“ ἸοΠ 6) 
εὐρεηἀἀτ} Π} ΡγΟΠλΔειἶτ Ρ.. 539... πὸ αν, ὅς 
Ῥ- 146. π. 1. ; Ὗ 

Ῥοττῖὶ ( διπηοαῖς ) Οτγαηιηδιΐς Ἰἰυραὰ τᾶς 
οῷ νυ ]ξατῖβ: Ρ..127. , 

Ῥοϊάοπιις ὁ τῷ ᾽Α φιφαάρχε οἰναγτωστὴς ἴῃ 
Ηοπιετίςῖς δοβολιις. Μαιοιδῃὶς ρ. 184.) ἢν 

Ῥοί νεῖν ΡΥῸ σοΟΠΙράτγάσ γὸ ἐγεαυθηῖοῦ υἷα τα 
Ρόπι τας; Ρ. 49. π0 τς ᾿ στὰ 

Ποτῆφεον ἰατετάυια. ἤξαϊῆςας τὸ ἐξ ἐρίων 
ἔγδυκμια Ρ. 171. ἢ. 2. 

Ῥγάπεῖξ νη ΟΡ πταῆνυ!ν δ .ὺ114 ΤΩ ῸΪτο τας 
σευτῖυ 5.) ἃς ἐς ἐο {υπληλ]. Βάγια] ον 1{- 
ἔεγτϑι]ο. Ρ... 168. (ὅς ὁδί... ἢ... ὅς ρ, χ64. 

ῬτδτΠ}οο (- Ἐτεβεοιίςο Μαῖα }., οὐὐὰς ἢάθε- 
τηὰδ ἐγ ἀτἰ {1 πὸ υτο Ορα5 ἐμ ςτίρτααι), ἀε]1 5 
να ρρταᾳ τἱεοποίετήταε ἀέμονεεις ἀκα Κ012 
4 διίπάϊβ, Πὖτε 1ΡΡῸ ἴὴ ΜΝαρΟΙ ἢ χγ4ς. Κ9]. 
τη ΧΊΠ:Δ Ρ615 ἀσεδεῖυν Ηε τσ] πεηπυ Αἢ- 
τυ Στ ατῶὶ ΠΥ ἀτδεααν., 185. ΡΓΙΠ5 ἐστε- 
Εἰδον ἸΠ]άτ ρου ΡΙΪςῚ 7ωτῖς. ἐεςῖς [ηἰςτὶρεῖο- 
πέτ ἱπῖεῦ ΕΠ εγου]δβεπίία γι ἄεγᾶ τερετγι ΠῚ, 
4υκ [ἰτεγῖβ8. πιϊη συ 5. ουτῆν!δ Θχᾶγαϊα 5 
ἐριτεεῖδωρ ἧς ἀσοεηεῖσο5. ποιΆτΓ. ρᾶξ. 140. 
ὅς, τἰςος 

Ῥγεσάβοτας ἰδιάδϊῃς ἱ'π Ηοιπετίςῖς δοδοὶις 
Ματζγεϊδηϊς ρ. τᾶς, ποῖ. 

Ῥτοῦμως (Ν᾽ δἰοσιβ.) Οταπιπδιίςθ δρυὰ δ06ς 
τοῦ. πλαΐτα ἀχειιρίει4 ἐπτευπ ἄδῖς ἃς αἰ Ὶπ- 
δυεῖε δὲ δάποίαιε συγλνίς, δυῖς {9]1) πες 
4111 ρεζίείεδ δι ηαιίςες μι ἀεάϊειις 
Ρ. 136. 

ῬΙΟΟΙ ἴῃ ῬοΣτίαπΣ ῬΙαιοπῖθ ΠΟΤῚ αυδίυοῦ.» 
δυίάα πιειποιαιΐ , φυρα Ορι5 πιαρὶ5 ἴητε- 
δια ΓΔ}. ν]ἀετωτ, φοβτα. Γ}1Π|ετγιδιῖσποβ 
εὔὖϊτα,, Εις ἴῃ ογὰ (ἰοαϊςι5 Μεάιςοαι δά- 
τέχτὰ ϑοῃο ϊα αγέκδοτα Ρ. 264. ποι. ε- 
{ ἀοτάτων εὐἴϑην ἴῃ «αἰεὶ. ὨΙΠεγιατῖο τος 
ΕἸ ἰπ Ἰοςαπὶ Ε]ατομῖς Χ, ἀε Βερυθίϊςὶ,, 
υδὶ ἀε Ετε Αἰπςξοῖο , φις Μαρυίςτῖρια 
Θἷτηι εχάθαῖ ἱπ Βιδ]ίοιῆεςα ΝΝοδέλτι τα 
δαϊνίδιογη) ΕἸοτεητῖα , ὅς Ποάΐε ρετάϊτα 
εἴς, ἐσ φιυὰ ἴῃ τηεάίυτὰ ποπημ]]α ΙΒ π5 
Ρτοετα ἀς Ποιιιαΐδι5 τεάϊνινὶ9. δῆς Α- 
Ἰοχαηάεῦ Μόοτυς Ρ, 264. ποῖ, 

Ρτγο- 

ὡς σαι 



“᾿" 

Ῥτοσορὶὶ Οὐαζαὶ, ϑορῃϊῆα, ἀϊνετῆ δ Ηἰ- 
“Ἰοτίςο Ῥτσςορίο ( αἰαιε δ ,), Οταιῖο Ῥὰ1- 
ὨςξΥτῖςα, Ἑδυτὶοῖο ἱρποῖᾶγ ᾿π΄ ἰδ ἀεπὶ [π|ρε- 
ταῖοτιβ ἃ παίϊδῃϊ, παῆς ρεϊπηυτα «ἄττα ἃ Ρ. 
28. υἱας 4ἀ ας. εχ 48 πταἴτὰ ἀγα υπέατ, φὰς 
ἀρυἀ πὐυ]ίυπὶ Η οτὶς Βγυζϑηιίπα δετγῖρτον 
ΤοΠῚ οσουτγαπι, Ἐ)υΓἀεπι ἐξγγητικῶν “λε- 
γῶν» ἐπιτομη ἐις τὸν ᾿Ἑκκλησιαστίω ἀπὸ 
φωνὴς Τρηγορίε Νύστις,, χοὰλ Διουσία 
᾿Αλεξανδοίνν, ᾿Ωριεγένες γ ᾿Εὐκγράε,, Δα 
δύμε,, Νείλε κὶὶ Ὄλυκμπιοδώρᾳ ) ἰπεαῖτα ὅς 
"Ἑαδρτίςιο ἱζποῖα, 15 Τοά. Μαγείαπο ΧΧΙ], 
Ρ- 27. ἘϊΠυίάςετ ρεγάϊτα -φυοτατ δαὶ ἰοςο- 
τυ Ποπιετίςογαπι Μειαρδιϑίος Ρ. 27. ἃς 
46. ἃ 47. ποῖ. .«. Ψατὶα ορετγα ρᾳζ. 27. ὅς 
ἰδ᾽ά. ποῖ, τ, ὅς 2. ὅς ρᾶξ. 28, Ῥγοςορί υπ 
Οόζάυπι, απ ΜΑρ ἔγ απ, ἰπι!τάτὺτ ΟΠ ο- 
«ΤἸσί5 Ρ..28. ἢ, 1. Ρ. 34. π. 2. Ρ. 39. ἢ. 7. 
Ῥ.:43. Ὁ.Ὑ. Ρ. 4ζ. ἢ. “Σ, ρΡ,:47.. Π, Σ. 

Ῥτοάτοπι ( Τῆεοάοτὶ ) Οδ]ε τι οἴ Δο 8 9 
πα)5 νετὺβ διοῦ ἢυς ὑίφις ἐρπογαδδζυῦ 
Ρ-.443. 4υδαιᾷφυς ἱπηϊτδιμπὴ {ε ρτοῆιςιυτ 
Ῥειγὰδ δαςΌθιυς Μετιε!ο τὼ ἴμο Ὠγαιηδῖα 
“Σοίςτιριο, «(1 κε δήαίσακίο. (οηβαιδεν ρερ- 
ξίοτε. 7, εἀϊτο ν΄. τότ, ἃ ίξηᾳ. Τοπι Ν. 
Ἴδεβιτι δυ͵υΐίος Ο]. Ὑταριοῖ [1τ41}., Βο- 
πΟηΪΩ 1723. ΕΧ ε]υίάειι Ρτοάτοτ! ἀς κΠο- 
ἀαητῃῖς Ἀπιοτίδυς ἔθ] Ἐχοεῖρῖα ἂρυά 
ἽΜδςδι. ρ. 7γ9. [ὴε 1114 Συάιοϊ πη Ρ. 77. 

Ῥτοπιοιυς. Ὗ. ἴῃ Ζ]υς. 
Ῥτοπυποῖδιϊοδεπι ἀηείφυά Ἰὰς Οτξεξ ἱστὰ- 

πγμτάσεγπτ Οὐαεὶ τεζουΐεβ.. ὅς εἐ8Π}, Ψψ6Γ- 
ΒῚ ξταῖῖα 7) Ριοηυποϊδιϊοπις ρᾶγίςηλ 7) 4 
τῇ ἀοσεπῦθυς ροΐτα 611) ἐοιγαρεγυηῖ., [2- 
ΡῈ ἰὴ ριζαηίερεηυ "1 τῇ τῆ; ὅς ποππυ 488 πὶ 
πη 4υϊητᾶπὶ (Ὑ}] 8 πὶ το)! οίξητοβ ἀσοςπῖα 8.) 
4005 ἐσηΐαι ἃ νεζετίδυς ποῦ ἰοπρίις. τε- 
ἡεδὸς [υ1{{π6, 4υδίῃ π΄. δυτερεπυ τη 8πΊ ᾿Ρ. 
τ26, ὅς 127. δίς ἃ ρῥτοιμπεί δι οὨςΠ)Ί τοῦ 
Ἡ ρεγνείιεγμητῖ: π4ῆ7.. ὧὐ ῥτοθδνῖπιὰβ Ὁ. 
124..--ὅς 1814, ποῖ, τ, ὅς ΡΔζ. τῶι. τς. ὅς 
τό. αὔις Ἰηνεηωη Η, νεῖειες. Οἱδεῖ 

{ετἱδεῦδητ ε ἂς 4.) εὐ πόϊᾷ Ἰοηξᾷ [ν]- 
Σαθα Γωρετἰπιροῆτα. ὅς ἀείπαε ξε΄; ανοά 
αυἱάςπι. ἀςπιοπῆται τὸ Η Ὥοη ῥτουυπείδ- 
τατὰ ἔυΠς οὐ 701... (εὖ οὐ - Ἰοησυην. Ετ 
ἢος 4φυΐάςπ) πηῖτε εοπῆτηγδίγ (Οἱεπλοΐ 1118 
ἴῃ σοηνῖν!ῖς Ἀοπιδηὶβ 8οοϊηγδιίοης (ὐἹᾶ- 
8.) [,4τἴη18 «ἢδιδέϊζεγ δα8 «χδιδία 7) ῥὶζ 5 
αίΐες., πίε) ζήσης γ 1ὰ εἴς, δὲέδε, υἱὺ:) 
ἂς ἴβ ΟΡ] υὐΑ]}} 5), ρίειε γ κήίειε, πίετε.) ζη- 
σητε υἷὰά οἷϊ γ, “διδἧις ) οὐυάιῖςγ 408 51}}1] 
κοιβτηυπῖυβ Οςουτγηῖς ἢ νἹΓΓΕΙ5 ΡΟΟΟΪΪ 5 Ὁ 
αυᾷ τυϊεγυμτ χίδῖεπη , 4υάάὼς τερτχίεῃ- 
ταῖς (1. ΡΠ ρρυς Βυοπδιτυοῖί, δ] δυ- 
τεῦ [δι Η υἱ 7οἐα ρτοπυπεὶαίΐεης 7. υτ15 
υε κἱβ! 7, ὅς κἰβίε γ ἴῃ Ὠϊ5 1η(ςΥ}Ρ ΠΗ ες 
Ροσυ]ΐς.,, ποὴ δυτεπῦ χόμε; (δ χίγεις ῥά. 
Σ)ό. {14 τἀπιεπ ρτουμποίαιϊο 7) 4υὰ αἱ ὅς 
4. θ᾽ ὅὃὲ ὁ 'ςοῃΐωπάιϊιτ ,) 7Δπὶ τυτὰ ἰηνδ]ὺς- 
τῶῖ ὩΟπῸ ίςου]ο» υδὶ οπιηΐα ρεγην (ουογαΓ, 
ἐοφὺς ετἰἰ4π' Δοίεγογ εῆς ἀεῦειῖ 7 εὐ 
Ὑδεοξρηοήΐας »γ) 4υϊ μος (εσυΐο νἱκίϊ 7) τη1}- 
'ς τεξυ]45 τε] 4αεγῖς ἀς τεξῖα {ςτγῖ δε αἱ τἀ- 
τίοης ) 4υδτυ ΧΙ, ἀφοεηῖ,,) ϑυδηάο αἱ 
Το. 1]. 
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οτίδειε οροτῖεας » ὅς φυλπάὰσ τ 5 τοτί ἀεπες: 
4ιε ὡδὶ ο«., ὅς οδἱ υ,» 4υοά νοὶ εχ 8:- 
εἰσ Πῖτπο, Ράῖες Αἰοχαπάγιπο (οάϊες , ἔ 
τοῦ πηοημτηςεητῖὶβ ἰἴοηφε εἰἰᾶπὶ δαιί4εὶο εἴ. 
Ὀυ8,) δὶ ἢκ [ἰτεγα ΡΠ ρειπιυτδᾶτᾷ Γαπῖς 
ς Οορείςδταπι ᾿ἰτεγάγαι ποπιπὶ δ 7) 40 
Οτζεούυ ςπδγδόξεγυπιὶ ἐογπιᾶπὶ 7 δοταπες 
4υς Ρτοπυποϊ τίοπεπὶ τὰπς νἱρεπίεαι ρεῖ- 
ςξζε γεργδίεητδοηϊς Ρ. 127. πα, τ. Νιάς ὅς ρ. 
Σ 79. ἅ.ἀ. 0δ]᾽ ρτοθάτοῦ γε] Δυξυ ει τεπηροτξ 
τοῦ αἵ ὅς τοῦ 4 ρτοπυπεϊατίοπεηι σοπίυ ίλπε 
ἴαιῆε; ἀθ αὰο ςοπίετ ὅς (απλαλ αι {ΠΠ πὰ Ρος- 
τδεὴ ἅ Μεάϊςυπι Εταπείίοιην ΒΚ ἐἀϊ, ἀς Πυα- 
ἴςς. ρΡΙοπυπεοίδτίοπὶς δητιαυΐτατε ἀσεαΐεαι 1σ 
εὐ ἀπ} ΠΠπ|ῖ8 (αἱ δά (πὸ δυΐεαπι Ὠτἢγ- 
ταιη τη) βάςοο ἐπ Τ οί 4παγ ἀπποται οπῖθιϑ» 
ἴῃ Φυΐϊθ8 πλυ τα. ργαίεγειπι δά Ῥγονεπραϊεξ 
ἸΠτογα5 Ρεγιϊπεητία ρΡ, 390. Τοπιὶ τετγῖῖ: Ε ἀϊ- 
τἰοηβ οὐ πίπι {1Π1|ὰ5 Ορεγαπι  επεῖ. τ 74:- 
Οὐπληΐπο δυῖςπ) ἱερεπάα Γ᾽ Απς! ]Π] σαὶ Ὠι- 
[ετταῖῖο ἂς ργοπυποίδειοπε νος δ]15 Η , Ρ, 
47. ὅς ίςᾷ4ᾳ. Του). Ψ ΠῚ. ΜΠ: Π4πεοτ. [,{- 
ΡΠ επί, ΕἸΡί, τγιδ, Εοτιε δρυῃά ἰἱρίοβ δη- 
τ  Πίπιος Οἴζοοβ τὸ Η πες σ., δες ὁ 
Ρυτοῦ ρτγοτγίως. σπάθα. ἰξά {ΠΠ|π|8 ετᾶὶ 
αὐἰάδα) τπεάίωβ ἕηϊεγ υϊγαίπάυς ψοςαὶ ἐπὶ 
ἰοηβ., ἴἴΐᾳφας δὖὸ υἱτι αἴας Σἰτεγὰ (οπο αἱ- 
[τεζὰβ ἴση ἰητογγα!ο ,, ρτοϊσάεαυς οὔ- 
ποχίυβ ζοπίμ!οηϊ 7γ. 4υΔη[εὦ ροῖτα ἱπνϑοχίξ 
Ἱπουϊτίοτὶβ ἀἁνὶ περὶ ξεπιῖα.. δ1ῖ᾽ς ἀρυά [,4- 
τἶπος ν] οἰ πὶ ΠῚ πη ἕως τοῦ εἰ.) τοῦ ἱ, 
δὲ τοῦ ε« ἰὉΠΠῚ 9 ργοβδίυτ Ρ, 127. ποῖ. υ, 
Ηἰπε {μπππλὰς ᾿Π]|ς Ετγαΐπιβς Εσγφὶ ϊςἢ ἷπ 
{04 ἸΝοιιτία Ε]επηεπταιὶ ετα ο τ δητὶ- 
Θυοτυπὶ 1758. Ρ. 12. ὅς (ε644. φίεγγαι ἴΖ- 
Ρες δητίφυοβ [Γ,ατίποβ ἰςγὶρηε ἘΠ ρῖο ἔ 
Ἰοηρο ; Ἑ ρτοϊ ; ΑἹ ρῖῸ ἌΕ.. ΟἹ ρζτὸ 
ΟΕ, ἃ ποπηυπηαυᾶπι Νὶ ρεγ ἢ. Ηϊης ἴδ 
ΘΔΏΓΙ4 "15 ΤΠΟπυητόπις ΓΕΙΒΕΆΤΑΒ, ΕΠ. 
5ΕΚΝΈΕΙΕΙΝΒ.,, ΕΙΣ, ΟΑ55Ε.- 
Ιν5 ΡΙΈΒΕΙ ΓΡΆΑΒΚΎΒΕΙΣ. ῬΒΕ ΗΙΣ 
ΜΥΝ5., ρῖὸ “δέδενεας γ Ἰάως. 7, δεγυϊίης 
Τάς γ σάξηας,, ὙΠεδὲ ., Ῥατνερὶς ,), Ῥεῖ- 
“πη δις, (οοίοετ (]. Ζεςῃατι πη 1βλεωχίοπε 
πε φ νος Ν μπλ [πιαεῖοαγ πὶ Κοππα ΜὮ- 
ΟΟἸ ΙΧ ΧΙ]Σ, ρᾶρ. τόσ. ὅς τόφ. Ηδλης πος 
Πταιη  ςοπ͵ςϊυταπιν τηϊτε ςοπῆτγμας Ρ]αῖο 
ἴὴ Ογαῖνϊο ρ. 418. Εἀϊτ. δέτγγαηϊ, οδίετς 
νΔη8 γε] (00 τε ροις 4υάτυτηἀδπὶ νοσυῆν 
ΡΓοπυποϊδίϊοπεπ) ἀςῆςξέξι 118 ᾿πείρεια 5 υῦ 
Ἦ ἃ Ἡ ρτῖο ἰοῖβ, ὅς. Ζ ριοὸ Δ υἰυγρᾶτετυτς 
οἶσθα ὅτι ὁ ϑκλωοὶ ὁ, ἡμέγεροι τῷ 
ΙΩΤΑ, κχκὶ τῷ ΔΕΛΤΑ ἔν μά- 
λα ἐχρώγτο" καὶ ἐχ ἥκιστκὶ δι γυμάια 
πῆς, πες μάλιστα τίῶ αρχαΐκν φωνίῳ 
σώζασι" γὰρ δὲ ἀντὶ τὰ ἼΧΣΤΑ, ἢ Ε, 
ἡ Ἡ μεταςρέφεέειν, ἀντὶ δὲ δέλτα , ζἢ}- 
Ἴκ, οἷς δὴ μεγκλοωρευόξεία ὑντκ «νος 
οἷον, δι μὲν ἀρχαιότατοι ἱμέραν τὴν ἡ- 
μέρων ἐκήκχαν" ὁ, δε ἡμέραν" ἐι δένυῶ, 
ἡ κέραν ; ᾳυοὰ ποη (ο]υπὶ τῇ Η ἅ τῷ ἢ, 
(εὰ ἄ τῷ Ε ὅς τῷ ἷ δῇιηϊταιεαι ὅς ίοπι νὶ- 
εἰπιτϑίεη) ἀθο]αταῖ ., Α ποία ςοη)εέξξυτα 
Πρη 4ἰίσϑυδ ἐμμς γΥἱ ἀείογ (υταπλμς 1116 [0- 

ῷ 4 ίς - 
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ἴερθας δοαίίσετυς ἴπ δειηηδὲγ δια σεν πὲ 
Ρ..,3:5. ἕοιι. ΠΠ. Ἑ ἀϊτ, δ εα!έρεταπ. Ὑ ΡΜ Απ. 
Ῥετγεσοηδαη. Οοἱοηηες,. Δυχίς]οά δη).1 740. δ] 
ἔς Ἰοφαΐτατ: “ Ταῆν [δὲς 7η{ετίρεῖσμε 5τεε- 
4ἰδ: ἀποίεππο! ἐγ α᾽ θνἀϊπαϊτεηηιεης 1 ΡΟΟΡ 
Ἥ, ρον ΟἹ Θ᾽ε. 7ε {μαὶ δΐεη. σα ἐγ α- 
ὐοὶε ἀϊβένεπεο ἐπιτε 4 ῥιοπεποίσείοπ ἀξ 
ΦΟΗΡΕΣ «ἐς εξοες 4κἰὶ [ε΄ τε ει! γ. ΤΗΑΙΣ 
ποῦ ράε τεἸ|6 4αἾφη ἴα ζ4ἰε αμ]οισά αὶ. 2} 

δἷῖς τὲ Καδῃεις Ἡξεδταίσιπι εἴ ἃ οδίςα- 
ΥὰΠι») 48 οἰιπὶ σ διΐχταπι. 8515 (ςπηρεγ 
(μαι ἀχὶ ργοπυμπείδητ α, συρά 51) ρ'Ὸ- 
παὐποίδυς δ᾽. δὶς ὕδεαρ ὅς ἀσπιηις Αταῦϊ- 
κα . {Π|ὰ σέο 4 ὅς πιοάο ἐ 2 ος δῖοὸ- 
ὧἄο 9 δὲ πιοάο ὦ (Ὀπά4ητ., δ νᾶϊῖε τὺ 
νατὶΐϊβ εἤσγυπτυῦ ἸοςΙ5 Ῥ. 127. σοῖς τ, ὅς 
Ῥ. 1:8, ἴῃ ποῖ. πες (οἷ4 ινἱᾶα «οπςὶΠ τὶ 
Ροήωυπει ταὶ ΠΙσνα 1114 ἀὐρυπιεπῖα 9 αὐ 
ΡΙο υτίᾶφυς τῇ Η «ρτοπυποϊειῖθοας ὑττγια- 
4υς δβεγωπῖαγ ρ8ξ. 128. ἴθ δοῖ. Ὧε ριο' 
αὐηςατίοπε τὸ Β., νιάε Ρ. 124. δς τσ ῦ. 
ἴῃ ὡοτ, ὅς ρ. 171. υδὲ ἱπάϊσατυγ,,, νϑζεῖοδ 
(ὐικεος 9. υἱ ὅς εῦτάοβ Παδυὶς (υὶ 
ἰαχε: ζονεε. 7) ὅς ἱοπὲ) δὲ (αὶ μεβευα »19- 
δίΐε. δεῖ!ςεῖ Ἔρἤ]οα » νεϊατὶ ᾳυοά ἀπε 
ἤερενα πιρϑῖϊε, ἰοτεν ἄμᾶς νοός 4169 ἐπίετος- 
βδητ,) ἂς {εγίδεδᾶπε, υὐ εχ δητίαυὶΠΠ] πιὶς 
1 πἰοτγίρτισπίδυς βεσροφηδὸν εχαταϊις ρτος 
Ῥδιυγ ρ. τὸς. ποῖ. ΑΡΙΞΣΕΤΆΝΔΕΡ.,, 
ἈΡΙΣΕΤΟΜΑΚΟ, ριο ᾿Αδιςανδηρ, "Α- 

ςομάχπ. “δις οσὐἵπι {ἐγ ει ΚΑΛΙΜΑ.- 
ζο, ΚΑΛΔΙΚΕΡΑΤΕΕΣ ὅτε ρτο Καλ- 
λιμάχε, αλλικρατηςγ νας βραῖες ᾳυοά- 
πὶ εἰ58. «αἴας νεϊατί ἀάρες ζοττε ,) 4υοά 
{ἰτετᾶ9 [18 Ρτοπυηςίατίοῦς ρειϊηδᾶϊζ γ υὧἵ 

ἦη Ηεδταῖςο 320 014 εἰ, φίηηῃγ ᾳυοὰ 
ον ἀκυε: ζογιε Ῥτοπυβοίδιγ 4ἰπηετι. Ἕϊ 
Βυΐὰς 4υϊάειπ άσος ζοτέις.,) αυοὰ 4δἀ ἰὰ 
ναϊεῦᾶτ . ὧυὐἱ ΚΑΑΙΜΑΚΟΣ ἴτὰ “ριο- 
πυποίάγεηι ἃς (ἰ ςγιρταπ ἕω ῆει ΚΑΛΛΙ 
ΜΑΧΟΣ εὐπὶ ξεαλιπεῖο Ἃ 7) ἥρυτα πο 
τλᾶρι5 ἃρυά νείετεβ Οτάςος ςσριςδ εγᾶῖν 
'4υ πὶ ἀρυὰ νείετες Ἠεδταοδ, ἃπις ἰηνεπ- 
8 Ρυπέϊ . δὶς ἀπῖδ πνεῖ Φ.., “Χ.» 8,8- 
Βεῦδπε νεΐατὶ {συ σὶ ἀκασες ἱεπὲ 7 4υοά ἴῃ: 
ἀϊσαραι,), αυδπάο [1 ριοπυηςοίϊδπαυπλ εἐγᾶῖ 
Ρὲ γ ποῦ δυῖεπι ρὲ.) Φ» ὅς 4υδηάο » ν-. δ. 

ΠΩΣ, ἤνε υἱὐ ἐουθεθάπι ΠΟΣ, νεὶ ΠΟΣ;» 
ψεὶ ΠΘΟΣ ς ρτοπυποίδη πὶ ἐγᾶς σὐπὶ ἀ48- 
Βες Ἰἰσῶῖ ρος.7. ΠΩ͂Σ... τὰ εἰ ,) 4πονισάο ν 
ρου δυίεαι ρῥο, ) ΦΩ͂Σ, ἰά ὦ ) ἷνκ..: 

δις δριάὰ Ἡεῦιχος 5 εὐπὶ ἀ4σε, ἱεπὶ γ 
Ριοπυποϊαπάμηπι αὶ. Π, δ᾽ ἤπε δαρες) Ρ᾽, 

ᾧ, ὅς 3. οὑπὶ ἐκσεν. [ἐπὶ ριοπυποϊδηάυπν) ὅς 

αἱ πε ἀδρεθ.  Ὺ  υὑμᾶὲ οτεάο «τ β 
δρυὰ σνέειετες Οὐζεοβ,, 4υ1] 4 ῬΑ Ιοὶ 
υ8. υἱὐ Τιτοτάγυῖῃ ἴοσιας, ἧς ὅς (οηο5 ἃς- 
ςερετγυηῖ ἶν αυϊ ῥυίάδιη νος δυ5 ὁ 5 1΄ἢ ἃ 
Ἧι « ναὶ 1: , ρ, τς. ποῖ εὔπὺ Ῥιαϊεῖςξᾶ 
δὸς δητίαυϊτυς νος] ΚΝ «τυ ς, ἀσπηοη- 
Μιιστῦ ρᾶ}}. τόρ, 170. 171. τἄςοβ δυϊοῖῃ 
Φοϊτίσυὸς εἐο ἀθαὶ ριοτίυς σοάο δ ἵφεςῃ- 

τιοίοθν τὸ Θ ργοπηπεὶ αν ες 7. ἀθυπάς σοη- 
ἢδς. Αρυὰ ΑδΒυϊέατασιυδὴ 5, Βυτγ οἰ πὶ Ὁ 
ΑἸιοίᾳφις δειεριῤίο 9 Αταδιςος Ἰαςάϊτο5) φὃ- 

ΤΝΌΡΑΧ π ἘΞΌΝ. 
“(ετνανὶ τὸ Θ Οἴχευμη ἱπ πορηϊηῖδας Ῥτο- 
Βτὶϊβ 4ΠΠΠ 4 ς., πὐπουᾶπι ΡΕΓ ᾿ἰτεγααὶ Α - 
ΓΔΌΪς ἀπ 167 {εὰ υδίαυς Ρογ εἴς Ἐχρτιεί πὰ 
ξαλς ρ. .τ:8, ποῖ, “(Λυοίηοάο γατὶς νδιίᾷ 
Ροεσλδῖά ριοπηοίδγεηζωγ ὅς ἰςρειδηίατ, γ1" 
ἀς Ρ. 179. ὅς 18. 

:Ριοίοάίαᾳ 5, ἦνε πυδηϊῖτας (γ]1]δάτααι. “ΟὉ- 
ἐἀετφδιοηεβ δὰ ςἂπὶ ρειτίπεηῖες Ῥ. .112, ὅς 
1.81}. ΓιΟηρξαγι ὅς ΒΓενὶ πὶ {(γ]] θάτυπὶ [1 - 
πα, τεῖηροῖε  βογρηντι! γ), ὅς πλα]τ0 δηϊεᾶ 
ἀυδὶϊς (γ]λδὶς ἀρροίίτα ἑωπῆςε,, νὶἀς ἀδρυᾷὰ 
εὐυπηάεπὶ ρᾶρ τις. ὅς σι}. Ρ. ττ8, "ὅς 110.. 
αυρά ὅς ε Ρ᾽ατατομο ἀςαιοηίνγδταγ ρ. χλ1- 
Ἡοήαππος Πξπόταϊη, ) 408 ποῆτις ργουῦίαβ 
ΚΠΠΆΠΠὰ ογδηῖ, νεΐειξία τ Ἡ οαιετίςο (265 
ἄϊες Μαιεῖαπο 45:4. δ. ἴῃ Ἀσςοεῆτυς. 

Ρεοῖςας Ἰαάατως ἴῃ Ἡ οαγετίοεϊς δοἢ οἱ 115 Νῖδτ- 
Οἰδηῖ5 Ρ. 84. ἀοῖ. 

ἨΡτονεγδίοτα αι Οταδογααι ἱπεάίτα ςοἹεἐξῖο .ο 
Η α]ως ἰρεεϊαδπ Ὁ. 6. ΙΗ 

Ῥιοϊεσκυς ὧν τῷ αϑδὸ συωωλοιφὰὴς ἰδυάδιυ 
ι1η. Ηοπιετὶςῖὶς δ. 1 11 ς Ματζοϊαπις ρ. .184. 

Ῥιοϊεαι8 ΑΠεχαπάτιπυβ . ςοσπουιίπαιι8 
Ῥιπάατίοῦ » Ἰδυάφτως ἰὰ Ἡοὐϊετιςοίς δεῇο- 
15 Ματείϊδαϊς. . πὶ 4υϊδὺ9 ἧς ἀεί Κπαιαγ,) 
Πτολεμαῖος ὃ Οροανδκ ,) ἐν τοῖς Ὃ μεχρί- 
τοῖς ὑποδείγμοισιν Ρ. 184. ὐ1. , 

Ῥιοὶτ αἴας Αἰςα!οπῖτα ἐν τῷ τερὶ τὴς Κρα- 
στε αἱρέσεως, ὧν ταῖς Ὀδνογειακοὶς 
ϑαφαῖς ἰαυάδτυβ .π Ηοπιετιεῖς 5.0 }}185 
Ματιςιδηὶς ρ. 134. ποῖ. 

ἸΡιοϊεῶσιυβ ὁ Ἐ᾿πιϑέτης » Ἰαμάδταβ ἴη Ἣο- 
αγοτὶς 8 δ. ἢ] ἢ 15 Μαιοίδηϊς ρᾶξ. 184, ποῖ, 

'Ρυπέξᾳ γοςα]ιὰ Ἡ δταὶς ) γιὶς ἃς Αταδιι8 
ἀητυϊτας εἀζα ε΄. ρτοθδι!ς εξ. ]!ῺΩ 4π- 

“τίφυα ϑυτγοζυσι [ςτἰρίυτα ΕΠ γάηρηεία,., εχ 
'ᾳ4084 Οὐῆέα παῖᾶ εἰἴ, -νος]1ἃπὶ ἀεἴςςξι8 
ΡεὲΐΓ ρυπέδυ]α.) ἢνε ᾿ἱδέγα ) ἔνε (ωρτδ {Ππε- 
[ἂς ἀρροίίτᾳ . (υρρίετις ἐξ , δὶς ἰη Βι- 
δΙΤοτΒ ον Ἢ δέπϊςπηβ (οάϊοϊθι5. (ΟΗ͂ς!8 ) 
Ραῖῖες (Ἰογδοΐ «χἢ δεπτὶθα5.) ρυπέξαπι τὰ- 
Ὀτγὰπι., {ὰρτὰ ἢτεγατα. ροίϊτ πὶ} ἵπάτοαϊ γο- 
ξαϊέίη Ἀ΄., ὅς ἰοευπι τὸ μαέρα τέῆςει : 15- 
ἔγα Ἰἰτετατε ἐστίρεα πε 5) νος ϑιφ αὶ 1 ,,ὄ τέζεῃ- 
εἰοτυαν εγτε ; ἃ τῷ ππεάϊα ΤΠἰτεῖα γ, νσοδ- 
Ἰεῶν Ὁ: νεῖ ἀάηῖηῆα ποῖα, Ἥο, ρὺπ: 8; 
τυδτο διγδηνέηϊο ἃ ἰπύϊα .),,ὄ [1 41}18 (2ὁ- 
ἀϊειρως Ουβοεις οδίεήνανογας { Ἰγαγάϊηῃ., [πὸ 
ὅς τῷ (45 πὶ Ἡ αἴπί ἐπ θς Οὐ ἰςεῖδις τερόγὶ- 
τυὐ Νυπποι ουὴς ἤξυτα 7) σετεγαες βἀίαης 
οί ΟΥ̓ ΠΟρΓρῃϊοα ) 4 Τὰ τα ΠΟΥ 15 ΟὝ 8Υ- 
τηατιςῖὶβ ᾿πγεηῖϊῳ) Το εράιά), 8. “Η απ 45᾽ Ρ. 
το. Ὁ. τ. ιάε (ΟἹ. εογει τ. Α σα]! ἐγ πι 
ἴη ἀοδὲ, ΠΊσγα {μ᾽ Τ ε εν ἐρείοηε (οάϊεκηὶ 44 6- 
τα ηιἰ αηὴ (ὐβεονάτα. ῬάΥΓδ᾽ ον απ ἐν θίξεπς 
εἰμ γ ἴῃ ῬΒιυ!]Π:οῖῆεςα Ἀερία Ἢ αἰηϊεπῆ, 
ΑἸιοπά τ789. 4. Ῥοτς ρυπθα 1116 νος τα 
ἴητον Πτεγας αἷϊο οοσιε 7) πες τοῦτον 
νε] ἔἥσνο ς ἀερίέϊᾳ.,) φάκ τὴ (ἰυῆςὶβ᾽ 1{Π1- 
( οΥγαοῦ Ο ΟΟάϊεῖθυς., πὶροτγγιπῖο δἰγαγῆτητο 
ἀεριξλιθ. δὐτέηι, φυάφας ἱρίς ΟἹ. Ἃ ἀϊετ 
ῥο Ττπξάν ἀϊαον 4) {ἘΡιρτά ΕΠ: ἐοπ" 
ἢϊεταγ ρὰρ 31. εὐπν 70. ᾿πϑυΐτ ἰΡδιά. πρίυβ 
Ἰΐπᾶς {ΠΠ85 ςοητεῤάπι., φυφαυς ἴῃ ἀπτιαι  - 
ἢπιὶ8 οἰημπίυαι [πἰςτριθοῖθυ5 (υ [15 τὰ 

αἴ 



ΓΘΈΩΣΧ, ἘΞΈΕΈ Ε Ο ΝΜ. 
ἢ τ ελάεω {γγθϑ᾽ 

: ἘΞ ροιτώγοτὶ 5: ἐμ πὶ ἀξ 
πὶ αἰ 7ἐττὸ (ἀετμς ». ἐαἰπ' {Π18Δ ἰανάϊαιξ, 
Το χὶο., πὸ 405 ἴδιοι ἘχεπΊρ τ, οτγᾶ- 
εἰς «υοὰ αὶ ἀεί τυτυαν εἴἴες νοςα! θ8᾽ 
Ρυπηϊῖθ. φυοτὰπν ἀξέίεόξιν πάρη δι δ᾽ ξ1- 
ταις.) ἃς ρΡτιοίπας πηυϊτούυ τι εΥΓΟΓ ΠῚ ο88-" 
[4 εἴς φοιετας΄. δὶς: ἴῃ. πλυ]εῖ5. ἀατ14}}1- 
ῃλῖς (οὐϊεῖδι5 Οταςῖδ ἱπτέγρυπέξιοηες, 8ς- 
σξπτβ᾽, Γριτιτὰ5.7 τὸ ὑφὲν ) τὴν ὑποδια- 
στολὴν; δἰνᾶ4ις ἰἶἰξπα (ἰγἸτῖςἃ γ᾽ Ιοηξος τες 
ςεπιιοῦὶ ἥγᾶπὰ {ρρΙετα. οδίεγν 1} Ρ. 1 σο.; 
ἢ: τ, Αταδῦίεα Ἰἰηζυα. Μαρι Οτίεηιαὶεβ 
Ρυπέϊα ἴπ εἴς ́  δρροηδμῆς [10115γ. 4095 (18 
ρταϊσξυης ἀϊίε! ρυΐἱς 7) φυεπηδάπιοάα ἢ ΟἸ τὰ 
Οτειτηβίςι Οταςὶ ἔπ εἰ. 6115.) 4005. (15 
Αϑάϊτοτθυρ ἱπιεγργειαδηΐυῦ,; δοςεηῖυϑ ) 
{ῥΡ|τγιτ 9.) ἐς΄ ἀιη]πέϊϊοπες ἃς (δ ἀ ΠῚ ἐξ Ἰο- 
δες ποίαδδηῖ ῥ. 137. ΟὐπΊη! πὸ δυϊεῖῦ ζοῦ-᾿ 
ἔτ ἀοοιηΠανατα (1. Πυρυγ, 5. νίτὶ ἐτγυ ἀϊ-" 
ἘΠῚ πὶ’, ὈιΠετιαιίοπεπὶ ἀς Ηεδτγαίςα αἰϊα- 
τυπίᾳὺς δἤηπίαπι' ΠΙπρυ δι πι ΟΥεη 4] 1 πὶ" 
ἀπόϊϊ5 νοσα!υς Ρ. 237. ὅς (44: Τοῦ! ̓  
ΚΧΧΥΙν Αδοι, Αεδάδην; [ηἰςτιρτίου, ρ.΄ 
τος ποῖ: : ᾿ 

Ῥυπέευλείο, Αατίφιυ! ΠΙπηι π᾿ εἴς ἱπιεγρυῃ: 
ξέπαϊ υἵμην ς ἀμοθυ5 Ατιοις 8 ἸοςῚβ. δΓ- 
ξαυϊτογ ρν 136, ὅς ρΡ. 139. π΄. τ. [πι|πιετίτο ̓  
ΑΥΤορ Δ εἰ Βγζάπιϊο- αἱ (εἰ δ Ιοπ απ ὅς" 
{δ ἀττιπόξίοπυην ἰηγεατῖο τγὶ δα ϊταν Ρ, 1.34. 
ὅτ᾽ 139. ποῖ, εν Μωϊο ΡΟΙΈ 1185. τερευτᾶβ » 
1|δγι 40 Αὐεφυατγὶϊβ. ἰεσυπάυπι' ἀπτὶ4}48.Γἃ- 
τἸΌΠα5. {ττ] σε θάβι τ, πεᾶῖρε ἤης 14 ἀ){ὲ}π- 
δξείοπὲ ; ροίϊξα Οἰαπιηλατίςϊ ), 4 «08 ἐ- 
πἰςηδλῦδης ,) ὅς σοηίςτεδαπι σὰπὸ Δητῖαυϊο- ἡ 
᾿τιδὰφ ὅς εἰπε ἀαιίοτϊδὰ9 (ἰοάϊειθυ5.7γ) ποῦ ̓ 
{ο] ον. ἢϊ φυϊὰ εταῖ ττυῦᾶτι πὶ 4. 11Ότ211}8 
«οἰτίρεθάπε,, (ςἀ οτἰδηγ' ἀςέεητ 8. ἀρροῃς- 
Ὀλης ὅκ᾽ αἰ έξίοηςβ. ἂς (υδ ἀϊΠπιηόεϊοπεβ 5. 
«υοὰ ἀε Ν᾽ α]εγτίο Ῥγοῦο Οὐδανπηατῖςο τγᾶ- 
αἰς δυείοηϊυς ρὲ 136. ὅ 137. δὶς ςε]ςθετ- 
τ λα πὸ {ΠΠ|π| Ν᾽ “γα! Οοάτοεην- Μεάϊς α υπι;' 
ἴῃ 4υὸ τα]τ4 ρυπέξα δ8άἀίρεια τερετγῖεβ ) 
εὐαεπάενῖς αἰάις ἀιπιηχῖι Τυτεῖυς Βυβυς 
Αἤετιυς Α ῥτοηΐϊαποδβ ρᾶ9. 137. δὶς ὅς ο- 
ἡλέῖ 85 ΠΟΠλοτΊ ροοιηᾶι8 τΤεςζεηίεηθ) εἃ ρυπ- 
ἐτῖς. αἰ ηχυῖ Ρ. 137. δῖς Νίςδηοί ). ζεΐε- 
δέττϊανβ 6116 (Ογαπγηγάτίσυς5., 41] Ηδατία- 
ἢ τεπηροίς ἥδότιῖς,), ἄς ὁ Στιγμαὶίας ςος΄ 
Κποπλίπαῖυφ αἷς 7 φυὸὰ αὐ  πότισαηλ ἀο- 
φευϊ πλ ρᾶυ]ο (ὦ δεὶ τὰς Ἐπ ΌΠι{πἰ) ὅ [15 
ἘΧΡΟ(ΪΠες,, τί ἐπολυλέγητέ περὶ στιγ- 

“μῶν γι ηάυι Βωβαιῃιυ5.. ( υἱ ιοάδτυδ᾽ 
(γα ριτηαιίςυς ἀιόζας ἴω τ ὁ Κομματικές) 
{ετὶρίεταν περὶ στιγμῆς τὴς καϑέλ,, Ἰῖ- 
ὈΓΟΒ (εχ γ. ΠοΓυπΊάιις ςοπηρεηάϊυ ἰδτο ̓  
υἦο, ὅς ἀε ἰσ!εἐγυυπόξς ὅθε ( 4ΠΠπ|Ὰ 0 ἢ 1 ο81- 
παπαῖ 7) ἃ: τέδὲ στίγμὺὴς παρ Ὃμήρῳ . 
Φ' ἐξ αὐυτὴς διαλο ἃς ὧν τῇ διανοίᾳ; 
υδᾶὰς αἰζζωδ' ἕωἶς ὁ. γόρς ὝὍμ ρος : εὐἹὰ 
αὐνι ἐπὶ Ορειῖς πιάξπα ράτθ.ἰς ναιὰ εἰ πη 

Ἰχυϊεο 1Π|ὸ Οὐάϊες Ηοιπειῖῖεο Μ τ οἴδυο, Ρ. 
177. 1τ5,8. ρ. 157;. 184, Ῥότρῃγ  α5.» π᾿ ΥΨὶ 
Οὐ ῬῬΙο ΠΥ γ. ἐ- ῬΙοιιῶ: ἙΕάιτϊοσεηὶ εὐτατϊυ- 
τὰ ἡ ἐς στίγ μᾶςφγ τυτειρύπόϊλιοηςκ, δά άϊτα- 
τὰ ρον ςφίαῦ ρῳ 139... πρὸ αν Μδοι]οιῖυϑ 

{χ) δ τῆι ὥς 

387 
Οδίειναι ἴῃ (ογι δεη 419. τὰπιὶ αἰ ρΙ σπιατῖθυς..- 
ἴυπὶ 1ιθτῖ 8.) ροίξ δυγθϑη ΓΕ διϊθΟΓΩὰ ΠΊ Χτᾶ-᾿ 
[6 7. ΠΌΪΙΔΠΥ ἔετέ νεγρογαπν αἰ πίη οπεῦπ 
8 Νοιαγιιδ ἑαφξατη ΓαἾΠπ 7 υἱάυς Δα ξλτο- 
Τὰν Μλξπυπν, φυΐν. ργοσυγαπει δος Ῥαυϊδ᾽ 
 νατηείτ ἀἱ ὅς ΑἸευϊπο, ρΡιυπέϊξοτυια ἀϊ- 
Πηξείοηες τε τοῖς ; ὅς ΠΠῸτ τἀσιεη ἵπτοῖ- 
Ρυπέϊ] οπυπν υΐωπη {τυ ἰὼ ΤΙΡΙοιηλιθ 55 
οὔδτίηε ρο5. 134. ἡ. τ’ {γιὰ ἔμεΐε ρτζ- 
εἴρια νεϊεγυιῦ ΟΥαοοτυ πη ραηέξὰ : τελαι α΄ 
στιγμὴν» 4 πὶ ἴ ατίηὶ ἐἐ βέη Ἰ]οπ τη » ὑπὸ- 
Ιλ γ 4φυπὶ [,4τ|η] }η ἀ)θιέπέμοπενι ἀϊ- 
ΧοΙητ , ὅς μεεῖσῃ. Τελεία στιγμὴ ρυη- 
ὅἴηΥ εγᾶς 7) αυοὰ ἴῃ σἀρὶτς΄.. νεὶ ἀρίςς 5᾽ 
υἱεῖς ᾿ἰτεγ ςΟ]]ος αἴ πὶ) ἀθίοϊνεθαῖ ἔφης" 
τεητί8π) ; δε᾽ ρίακὲ ποίο τείροπἀἐδάτ ρυπ- 
ἔο; ὑποστιγμῆὴν ρυπέζμν εὐδξ' ἴῃ ἔπ 
Ππτετῷ ρᾶτίο» μεεφ ἢ Ν᾽ ἐμήν γεν ρΡϑτιῖ θη ρο- 
{{τυτα΄.  Τοι ἀφαν  ἰφίτυτ᾽ ρὰ πη δε 8᾽)γ) (εά ρα 
ἄτα Α4ἸΊτετ δἴφυθ' δἰϊτέγ νδίθητὶ δὰ. 7 τοῖδ᾿ 
αἰ πίη δ ῖο ὅς (δ ἀπ πέττο ΠΡτοταπὶ σορτα- 
τ τὯπὺ ἀρὰ [1 δτ1πο5 αυάα' ἀρυὰ Οἵάᾷς 
ζοθ; πᾶπὶ 111 δ {{{|8 {μπιρίετς ρδ 5. 139. 
το τὸ ΝΝΊσΔηΠ0 Ὁ δαῖεν ὁ Στιγματίας οὔο᾽ 
Ρυπέϊογιη φεπεγὰ τεζεηίει ) τελείαν, ὑτϑο 
τελεΐαν 7) πρωτὴν ἄνω ) δευτέβαῦ ἀγὼ) Ὑρά- 
τὴν ἄνω, ὑποστιγμὴν ἐγυπόκρφιτον γ ὑπϑε 
στιγμὴν αυπέκριτον᾽ γ, ὃς ὑποδιαςολὴην- 
υχηδαν εὐτεπ {τ 1114. υδὶ Ροπδῶτ ῦ ον, 
ὅτ ἴῃ αὑο. αἰεταῦς ὁ ὑποστιγκεὴγ ὃὲ ἥ 
μέση 7 νἱάς ἰη Εχξεγρτῖς εχ ἰηεάϊτ]9 Με- 
Ιτηρὶ δὲ δῖερηδηι ἰπἡ ΓΙ Τῆτγϑεϊς 
Ὑέχνην Γραμματικὴν ΟΕ Οαϊτηξηΐαγ 8. ἃ Ρο᾽ 
τ2δ. υἱαὺς δά ρ. 143. υδὲ τόταια᾽ γεῖογωπι 
Αἀγαχέογυσι ἱπίεγρυπρεηαϊ ταῖίοποη ςΟΠι-΄ 
ΡΥ δία ἰτρες, Ὑποδιαφολὴ δαϊεπι εὐ ίρ ̓ 
ἀεπιὶ ρτογίως ἴοι α ἐτῶν ἃς Ποάϊετγηδ γἱγ- 
δι 14.») ὅς 11Π108 νισε ιν π΄ πὰ τὶ5 Ἰος5 οΧ - 
ΡΙεδᾶς ρ.136. Μοωυιίξευςδηΐυς πἰϑηεῖ) γἱ1Γα 
8145. {1 ποα ρτίίς ας  οαγῆιπο ει {{81τ|87) πες 
τᾶ} ΔηΓΙ4 5 4 πὶ τελείαν.) υπούελείαν » 
ὅτ μκιεσην στιγβν 57} πδῇ τἀσιθ [τ Γς τε. 
τε. εἰἴε,, σὰ πὶ ἴη. Οοράϊςιδυς τοῖς δυῆοτ 
τ ΠΡ] 5. ΠΑ}}}ς οσούτγαης, δὰ οπρηίθτη ηγ]- 
αἰ πέδην ἀπ] πξε ἸΌπετι ροίϊτ 5) ὅς φυτὰ ἴοτα ὦ 
πιὰ ἡοαϊετηχ τὰ {{|ὴ|1}1} 2. ὑὉ Ω18}} ἱπτετῆς: 
ας εἰ] 8. ἀμαν ςοητγά ρυηέξδ ἰηΐειτο “ 
ξευάὶ,γ αυχ ἢοάΐε ἢδς ῳδάο᾽ εἢϊπξυπιυΐ, ; 
4 ([οαἴειθυϑ νεῖ Π|ὰλῸ 9 ἀπο} 4φυδάνδιο ἢ 
“δαγδέξετε {τ ραιδ 408 οἰφαειη. ν᾽ ἀεἰῖς » Ὁ 
ΑὈεῆε., ἰπ'.4}}15 νεῖο ἰδ. Χ. ἃς ΧΙ. (ευ] ̓  
πᾶρετι αἤητλιης ῦρ. τς. ᾿ς οὐ ραδοϊοτωῃν 
δεβευ δ5, δρυ ἃ ἴ,δεῖπο5.5 4 5 ΠΤ ϊ ρα ϊτ οὰ- 
ὅον Α ἤοπγηλὺ}5. δίεν 8. ς}υ [4 4Πὶ πὰρ ἄς: 
Βός ἀτφιπηεηιον ν᾽ ἀξ Ρ. 138, πιτν 1 [π{εἰ1- 
Ριοηΐρα5 (τας ὅκ ἔν διῖη 15 τηίογα τ [᾿π- 
Ευὶὰ γοῤθθυΐϊᾳ {ἰπρ}}9. ρὰ πές ἀϊννάδαητυτ 
Ρ. 134..γχΧ πος ᾿ςηςὶ αητυς Ὁ] ἰ 4 ας ψενΓ 8. 1 ἷ- 
τὰ πὶ ρυρέϊο ρισῥοίτο σοίϑτυγ, »), ἰὴ Εἶπ5 
Ευ}π (γ]] δ. μι ἧς ᾿ἰτεῖδὶ ρυροϊίς ἀϊ- 
Τιυγυυπτωτγ Β΄ 1375. 15. που η0}}}8 ροττ {1π5 
ξυΐὰ νειρᾶ «αἀ͵ειζα πιεῖ Οταεα Φ' νεῖ 
νεῖ. Δ... νεῖ] ς΄... νεν δι. νοὶ Υ ξγε)" ὁ) νεῖ 

Ἅ 
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Ζιδαῖς [πίστιρεϊσπιδυϑ., ραπέξί. νἷςες. γε- 
ζυῆς Ρ., 134. ὅς ἰδϊά. π, 2. Ε φυοάδην διε- 
τοπῖΐ ἰοσο., υδὲ οδίεγνδιιγ' Αὐυσυΐααι νεῖ-- 
4 ἴπ (ςτϊδεπάο. οπ ἀϊνιΠς, ὅς εχ [π- 
ἰςτιριίοπς ἱπιογ Ηετουϊαπεπῆα τυάετα ετὰ- 
ἴῖ8.. ἀυγαυε. ρτοιμάς ΤΙΓΙ πίε ροίϊετίοτς 
εἴς. ὕοη ροιείξ, ἀςεϊάγδίαγ νεΐεγες ἴῃ (οσί- 
δεπάϊ9 Εριβοϊ]ϊς νεῦρα. ἀϊνίάδθτγε. (οἱῖτος 
{1 Π{ἀ|3ῖ. πες εα σοπὶυηχίς, φυεςπη δά πο ά ὦ πὶ 
ςοὐ)υηόξαᾳ ὅς οσοἰατεπεὶα σοπίρίεϊΣητατ' ἢ 
ἀπε φμὶ Πππη18 ο ἀϊςῖθ5., 4φυοταπι (ςτίρευ-. 
Ι8 8 Ρτναῖᾶ ὃς ἰδην !ατὶ Βοιμάποτηπε ὅς. 
Οτζεογυαι (ςτὶρείοας λα ΐγιῦ. ἀϊίοτεραι ρ. 
134. ἢ. Σ, 

Ῥγιδδροῦῖςῖϊβ. πυμπετίσαγυ παν ποίλγυσι ἰηνεπ- 
τἰοπεῖ τγἰδυΐς Βοειπίι5. Ῥνεβαροιῖςα 856:- 
δξ4. ὕοπ Οὐζοδ; «(εἰ [τ]4 ἑυΐτ. -ουην ΡΙ4- 
το, ταίεγεηῖς Οἰσέτοης., υὐ Ὑγιβασοτίςοε 
ςοξποίςεγες 5. ἴῃ [ταἰΐαπν. ϑεπεγῖς Ρϑῇ. τας. 
Ῥγιδαροτίςκ, ἰνε [τα]ῖςα.. [εόζα ἀυ ας ἔρε- 
ςἰε5 ὃς ἄυο ξεῦετα ἃ ΪΤαιθ] ἢ απ όξά 
Ρ. τ:16. (δυϊπαην ἤπε δε ἀκοσματίκοι ὅς δε 
μαϑηματικοὶ ἰοϊά4. [)ε Ργιπαροτίεῖϊ5. ᾳυκ- 
δ δἀρυά εὐμπγάεπι-} Δ δ] οἴ ωτλ ΡᾶΡ. τθο. 
209. 211. 214. 21. 215, υδΐ νἱάεδὶ8 4υ0- 
τηράο ὅς εὐ (εοπηεισία. 80 -115 ρυδ] οὶ 26- 
τὶς δα ἕμετὶς . Ν. ἅς 
224, ὅς ::;. Α Τπαΐειῖε. ΖΕ ρυρεῖϊῖς δες Αἱ- 
{γτιῖς πὰυΐτα. δὰ γτε8 ΝΜ διῃεπγδιιεα8 ρετιῖσ 
Ὠδητα δοζορὶς Ργιθδφθιδϑ ἰδὲ, Ρ.. 21. 212. 
ὅδ 213. ᾳαυσῃοάο ἐπ {τ4]184Πη} ϑδπεγῖ, 1δὶ- 
4υς ἰμαπὶ ἀοξετπαην εχροίμετγις ρ.216, Ργ- 
τῃδροιίςα δεέϊς αγῆειι4 ργοάιάϊες,, ὅς ἃ 
Ῥγιῃαξοτιςὶς ἰᾷάεο ἐχρυ!μ9. ἴυΐς Ηἱρρδίιβ 
Ῥ. Σιό. Ν 

Πυϑαγορικὰ χρυσὰ ἔτη. Ἡοτυπν ΟΟάεσ ἴα 
Μεατιειδη4 Βιθ!ὶοίθεςα ἀειεξυς.,, δες ἴῃ 
Δ οιαίοξο εἀΐϊτο ἱπάϊςατι8. ρᾶζ. 244. 

Φ : 

Φ ἴδ φυϊδυϊάδτα [ηἰςτγιριίοἑ δ.8} 4ιϊδὶ9 ραας- 
{1 νίςεΣ ζετῖς ρΡ.134. ὅς ἰὈ] ἡ. ἢ. 2. ἱπῖετ- 

ἄχτι ἧς ἀερί ἀυ εἰ τῷ Ρ. τός. π. ζΖ: δὶς 
Φ ἀερίέϊιτιν ρτοτίῃβ ρρδῖεῖγ ὧἱὐἱ Ψ; ἷπ δῃ- 
ται [πίςτϊρτίοης ἀρὰ εγυά εἰ ΠῚ πὶ ἴ)- 
ζεἴὼθ Μιςμαείςηι Ν ετρας Μἧαςείϊίυςεα,η ἴω 
Ἰρτο ἱπίουριο 2 εἸν αημερε Οοϊοπὴε σϑημεξ 
ἢ Ναροὶν..7). ἴπ Ναροὶὴ τ764. Τ. ἴ- Ρ. 257. 
“Δηῖς Ἰηγεηΐδη) ἤδης 11τεγᾶη}) ΠῚ ρτὸ ᾧ υἱυ:- 
Ῥαδδίυγ., υὧὐ ὅ ὡριά δπιίφυοε [,ἀτ|ποὸ8 ; 
ἰὼ τϑήϊγαια ἔαἾ}}}} σοϊυηπα., 7απίεαι Ρτὸὺ 
Ῥρῥακπίεα: ΡῬᾶξ. τ:ι. ἢ. χα. ὅς ρᾶξ. 171. Η πῆς 
ῬΗΐρρυς., Οτάαρεὺβ,; ἀπ πυσληΐδ., ΡΓῸ 
ῬΒΙΠρρυβ» Οτἴδεοῆὺς.. Ηος ΠΟ ἰηζϊετς 
ἄυπι εὐτ δἰριγδείοης 5 ἱπῖεγά μοι {πε αἰρί- 
ταιΐοης ῥτομυ οι ΑΙ ΠΥ Ρ6Ρ. 122. πὰ Ρτίον 
Τῇ ζαίω ετδῖ Π, δὲ ἴῃ ρϑέεγιουι ᾧ:; οὐπὶ γε- 
ἰεῖς8 τας, αὐερεαάπιοάυμθ Πεδιαὶ, ἢς 

Ῥ. ΣΣΟ, ΖΣΣῚ. 2ΈΣο. 

ΝΌΕΧ ΒΕΒΒῦυΜ. 
ὅς (αὐτὶ 4454: ἰἐπ6) ὃς ἀάσές ξογε Δαδαϊς 
νἱάεαμϑίωγ ρ, 1γι: Αι νεῖο ροίξ ἱπνεπίυ παι 
αἰριγαιίοπῖς Πρπαπι, {οΠτες τὸ Η, φυοὰ 
ἴὰ ψεῖετὶ ΑἹρδδρεῖο Αἰτίςο ποὴ τοῦ Η 
γος 4] 15 ἰοσυπὶ τεηυΐϊς, ἐξὰ δά αἰριγὰπ ἀπ πὰ 
ἀυηταχαὰς ψαϊεῦας., ἤἢος τὰπυΐὶ ᾿ἰτεα. Π δάς 
απρεθδης., δὲ ἀϊσεδαπε ΑἼΗΡΟΣ. ρτο αΐ- 
φρὸς, ἘΚΠΉΑΝΤΟΙ., ριο ἔκφαντϑε ; 
πηάς Γατῖπὶ.., 4υἱ πλοϊτα σεῖατὶς {στ ρτυ γα 
Οταςαᾳ νεϊιρία τετὶ πυεταπι,) ἰςτίρίετε Ὁρα- 
ποι) ῬΡαΑΪΑΈρε: ἄς, Ρ.τ29, ὅς 121. ΄, 'ΠΗ. 
Ὠεἰϊπάς νεΐετες Οταςὶ [ττὶρίεγαης ΔΠΡΗ- 
ΡΟΣ, ρῖο εαφρός; υδὶ νὶάες ἮΠ, αυχ εἴ 
ἀπτίφυ! πιά Γρίγίτ8 αἴρεγὶ ἔογηνα, ἀοτίναια 
αὖῦ Η, ςυ)ὰς ἀἰ αν ἀΐατα ρδτς εἴϊ, συΐφας ρο-- 
ἴτε4 ἴωςςε τε ας τεσεητΠηημα ὅ, Ετ ἢος 
αυΐϊάεαι , ὨδΠΊρΡΕε ψεῖογεβ δηΐέ ἱπνεηῖαη 1ΐ- 
τεγάπιὶ δίρ᾽γδιατ 7 τοπυΐ δά υπχῆς δἰρί τας 
τἰοῦΐθ ἤρπυῖι ᾿ ἀΐίειπιὰβ ε ϑ'εοΠοἾ 15. ἵπεάϊ- 
τς Αποηγτηΐ η Ῥ᾿ϑηγίϊπι ΤἬγαςετη Ρᾶξο 
χζι. ὅς ας [)]οαιεάςε ρᾶζ. 121. ὅς 12ξ, ϑὶς 
Ἐπμεβγερίας ἀϊκετυπις ᾿ιδτίαὶ ; 401 ᾿πτοτγεϊ τα 
ὅς τεςεπτίοτεηὶ αἰρίγδι! οαΐβ ἔοτιηάτη., ἰά 
εἴτ, τῷ Η αἰϊπιϊάϊαπιὶ ρδιζεῶν., 4υα ἰπ 1]- 
11ὰ9 Η Ιοσυσι ἔυςςε πε, τη [οἷς δάδίδυες- 
τὰς πιοπυπιεητί8.), υὐ ΕΙΓΑΒΝ5 ὅς Π Ε- 
ΜΟΒΤΈΈΕΝΕΒ, ὅς ἴχριυϑ δἰϊείδια τῷ Η 
Ρᾶτιεπὶ ρῥτο ἵπίεστο Β υἱωΓρατυπες,, υὐ 1 
ἈΊΟΘΕ ἅς. ρᾶξ. 1320. ὅς τ2ὲῖ. 88η} [ρὶ- 
Γιταπι δίρεγυμα Ἐπ Ρτίοῦὶ τὸ Η, εἰ Ἰεῆστα 
εχ ροδετίοτι εἸυίάετα Η απ ἀϊατα Ρᾶτιε 
Φοβῆδζυτ εἴς τεέϊε οὐίετφαγυπτ Ῥογρθγ- 
εἴας Ρ, το. ὅς Οτεξοτίυβ. ΕἸ Ποετοοίς 8 
Ῥεξ. το. ὅς 1τοϑ, ἢ. 2. ὅς [οσβέάδες ρᾶξ. 
122, (οηΐετ ἴη. ὕτάςο Χ ροῖ Ὁ [μιἷ- 
αὐ ἴῃ ἧἢος ἰπάϊες ροῆϊο , ὅς πη Η 
Οτάςο τῷ Η [Γςμτῖπο ἰδίάεαι ργχῆχο - 
ὦ ἴθ αυδάδιι [πίςτιρτίοπε. ἔβδιῖπα δρυά᾽ 
Οτυξοόγαπεὶ ρυρόὶὶ γίςες κοτῖς ΡΆΡ. 134. ὅς 
θ14. ἢ, 2. 

Ἀπ ἰανεηίυς Ῥ (τι δεδδίυτ ἤαιρίεχ Π 2. 
ως ἴῃ ΒΑΛΙΔΑ,, ρίοὸ ΨΑΛΙΔᾺ.,, ἀο- 

εεπτίδωβ. ϑοΠο 5 ἐπ δλδιοπγῆυια ΤὨτγδοεπι. 
Ρδξ. 122. ἀεϊπας ἰογιρευπι. ἔα ΠΣ 7) ἃ 
ἐπὶ ες ἰἴ8 ἱπίογισ ) υἱ ἰηίεγευ πε ἔμ (ςἢε- 
γα τοῦς Ηεδταίσυπι, ἀς φυο. Ν᾽. ρᾶξ- 
124, ὅς 127. ἴῃ π. 1. ΦΧ ΔΙ δ΄ 1 ίυς ΠΕΣ; 
υτ ΠΕΣΟΠΙΞ , ρτο ΨΩΦΙΣ., υδι ρταᾶ- 
τζτεὰ Θ ρῖο Ὡ; ἄς ροδετίυθ Πρὸ ᾧ βοι- 
αἰυτα ἰπναπιῖβ.,), ἰῃ δπτίφυϊ πεπα [πἰςτὲρεῖθο 
πε βυστροφηδὲν εχαταῖδᾶ ρᾶξζ. 13:1. ΠΘῖς 5. 

Ἐοτπιδ7οὺ " ριϑ Ψ᾿, 4υδη Μϑριίβυςϑο 
αἷι8. ἴῃ (9]ῖς ἀερτεμεπάειαι Βδη]! ἀϊδηΦ- 

ταῖθ βεπιπιὶς ) ἃς ἰη Οοἀά, υπςῖα]; «Β8- 
ταξετς ΨΠ1Π1, ἄς [Χ, δεςυΐο (ςτὶ ρεῖ5). πρα!}- 

το 
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ἴὸ δπεϊαφυΐοῦ εἰ, πες Τίτο τεξεπβείογ εἴς 
ες Ῥοτοίϊ ρᾶξς. τός. οηιια ἢχςο ςδήςτη ἕογ- 

12 πα φυϊ διαί τα πἰςτί ριϊοπι δας πο 
εὖ Δ, (εἰ ᾿ἸπτετάμπΊ δ, ρᾶξ. τόν. ποῖ. 
2. ὅδ ποππμηδυϑιη Χ; Ρδξ. τό;. κμἴ Δρυά 
Εττυίςοε ἤξυτα τῷ Ψ Πα ΠῚ πιὰ, γα]ες ΧΟ 
Ῥᾶξ. τό. ὅς τόδ. ἅς ποῖ. τ, Ρᾷῷ. τό6. Ὁ 
1π δυιΐάυα [πίοτιριοπε δρυδ᾽ ετυα 1 ΠΠ|- 
ταὶ [δυςεπ ΜΜἱιο 4 ἴετα Υ ἀρὰ Μεςείυς- 
οα ἱπ ίμο ξἶδγο ἱπίσγίριο, 2.1} απείερε (9- 
ἰοπῖε ὑεπιε τ5. ΝΑΡροΪὴγ 1764. Τ΄ [. Ρ. 265: ) 
ποη εἶ Ψ', (εὰ ναῖε τὸ Φ. (λυδπιάδιη 
Ρέςσυ]ϊατεπη ἴοιπιᾶπι τὸ Ψ ἱπάϊεδι πὶ νγ]- 
ἀς Ρᾶξ. τός. ποῖ: τ. Φ' ἴπ φυδάδηιν [πίςτὶ- 
Ριΐοπε ἀρυά Οτωυζεταπὶ ρυπέόξὶ γίοςς ξοτίτ' 
ΒΆΣ. 134. δε: Ἰθι14. πα. 2. 

Ω 

1 λιϊδυῶ αὖ Αἰτίςοφ Κορρα, δᾷ ευύϑ᾽ 
(Ὁ τω Ριθχίπης δοςεάϊς, ἀςτγίνδτα αι 

εἴτ ρ. 168. π.2. Ἐ5 ᾳ ταϊπυίςυ!] Γι δεῖ δὶ 
νείἰξὶα ἰπ φυοάδπι Μοπιπιίςοίο ἵπτεγ ει- 
ουϊδηεηίϊ86 τυάεγα τερεῖζο Ρ, 144. , 

Ουβάταια Πἰτετα ἀρυὰ Ρειιοπίασι ἔυπε τη8)- 
ἴσυϊα, ἃ ουτίϊν᾽ 5 πιϊμαίςυ]1ς ἀππτιπέϊα ρ.142. 

1 Ὁυΐεη 5, ἴ5 Οίεαις Ομε πδηο ποιϑιυϑ᾽ Ρ. 
γ. ὅς ὃ. ᾿ 

(Ουϊηφιυετοιη5.), Γεηροτε Βεπδὶ),) 4υἱ ἢυ]υ8 
ταεπλἰπἰς ΝΟ]. 11. 1ν..2. δείεετ, 14. ἃ δ ΄- 
ἔοτε Ἑαυΐο «ςοπἤτυξία ρΡδξ: 15. 'π ποῖ. 
Ὡς ος διίεαι νιᾶοιε Βδυῆο , δειε- 
ἴο » νῖτο ἴπ {ἰτετῖς [ιδεῖπῖβ. Οτχοιίαυςγ. ὅς 
ἦπ Ατεπίτεθυτα ΝΥ αν} ρα ζαπι ΠΊπηΟ ; ὅς 
ἂς. φυϊπαιειετί αὖ 1ΠΠ0Ὸ ςοηίεφϊα » ΙοφυΐὉ 
τγ ΟἹ. Αὐρᾶ8 Μοιεῖ!! μᾶς. 37. Τ. 1].. 
ἀοξιιΠΠοΣ (ωϊ (δταῖος! (οάϊευπι Μαπυ- 
{πτὶριοταπι 1 ιαιϊπολατα ΒΒ οτῃεςι ἹΝ ΔηΪ8- 
ηῷ Ῥνεηεῖῖ δῆπ. 1777. εἴτ) υδἱ ὃς ςοπι- 

Ρεηπάϊΐωαπι ἐχμίθεῖ εριεκὶὶ ἃς ὑ{}}Π|π|| Εἀ]1- 

τἰσςαις ἀϊξοιππαὶ ορετίς ἰὼ μᾶς ΒΙ]Ἰοτῃς- 
τ Ἰαϊοητίς. ) 4υσὰ ἰπίοτρτθπ εἰ, 4ἀεἰ]α 
ΛΠ χία Δατιε τις 5), ἰδεῖ 44 4179 ἀδ' ἐνῖς- 

βοίοιο πάϊς, Θεπελραονο ἤξμεχιαπο . Α- 

ῬοίθΙηε Ζεδο 'π ετυἀ{{|Π|πῦῖ8 (15. ποιῖ3 

Δὰ ΒἰΡθίίοεεεα 4ε]}} ΕἸοφαχκα 1εΑἰλαπα αΡ 

Διοηβαπον στηθβο ἔοηι απξαδγ Τέπεχία 1773. 
Τ. 1. ρᾶχ. 41. “4 ζιμονῖο ἔκηβο γ Ρεπεν 
αἴαπο 5 μοηῖο ἀοί!ο 4" ἴπ Γρτηο (βρὲ ἐπ στέ- 

ἐ9 αἱ ρατο 4ε}}} αἱετὶ ἀμεγ ( Κκαίαε!ο Ἀε- 

“ἴος Βαιβα Ξρπακῖο 5 )φοτπε κε] ἀἔηαο- 

Ἥταπο ϊε {μὲ ὀρεῖε γ εἴπ ρατείεοίατε ἐε με 

εἴη4“ε θναχίοπὶ ΧΚαεῖπε 5 βαηρα! ἀκ) - 

3 ο}} ἀλτ «1149 έπ. τοι. 5 4ΜΑ͂ΤΙΟ γι 6 

7αφῳοίο ἴπ οἱινε ρὲν ἰᾳ Ἰἱπυἐητῖδης ε {4ὑὑτῖοα 

ἰεἰᾳ αυϊπαυείειρε,, οάαια ἀαΐ͵ ἐκηίουϊ- 

πο.) ἠ4ὶ 1ἰθητηὶο γ 44] Ἀαπιρῆογ ε 44) 

Βεαῦν 5 εἰ ᾿η Μη4 ᾿εθὅχα αἱ Ἀσπιόβο, ἐ 

πὸ ῥα Ἰαψιίαα μπαὶ ἐἰαφεα ἀεζενίχῖφαε. Ἐπ 
δἰ. αὐ νδὶ ἀὲ Οετούτε πεὶ τει8. εγα [}4:θ᾽ 
εἰεεῖρ ἀ4| δεπαϊο αἰαὶ ραεδϑίηεα Ἰεγίηγα ἀεῖ-- 
ἰκ ἰΐηραα Θνεα πη Ῥεποχίαᾳ 9 ἷπ ἰμορο ἀξ 
Μέήατοο Ἤπμᾳητο δ Ὁαπήϊα, ) ἐρε ῥὑγέα ἰάα 

βοβεπευα.. Ῥεῖ ἔαημβο ζ4 οπονευοὶ ηνεη)8-- 
τὴς 1 ΟΑτὶοβο πεὶ (απο ΧΙΡῚ. δραηχμ ΧΊΧ. 
τε άο᾽ο ζγα πνεῖ εἰδτηϊηλ “Πεβ τὶ ἀεὶ ἐκ 
Ρο {πο .γυ. Ηυ)ὺβ Γυπηπιὶ Ψίγὶ ἃςςυταῖὶ Π[- 
δὴ ὅς ἰεόϊυ. ἀἸζηὶ ΠῚ πᾶ τὰ νἱταπὶ ἐς ἀϊε Ὁ ἐ2- 
σαπηὶ ἀεεἰ «Ὧροβιπὶ ρ. 448. δε ίςη4. Τοῦι, 
11. Νοεέχιθ 1βοτίςοτονεοθε Ἰπίονηο ἰᾷ οἷτα 
δ ἰε ορῖνε ἀεὶ δολίου: Ἐῤπϊχίαηΐ 7) ἐπ Κε- 
πέχίς τΊ14. Απιιφυάτο τῇ δυτεην Δα η4118- 
τριΐα πὶ 7). ΦΖυδάτί ΓΕ ΠῚ [ΠῚ 5, (Γἰ ΓΕ πη 1 πὶ.) δ1- 
τεπλίαπλ ὅζο.. σοηζτυςη αι ταῖ]ο ἃ (ΟἹ, 
Ἑταπεῖίοο 14. ὕ͵εξα, ), δὲ ἃ Ῥεῖγοὸ ἴὲ δ ε- 
88 ἱρίϊις ἔγταιτο δουῖς παρε ἀειεέᾳ ,) ὅς 
ἔε} 1 Ἰ ΠΊ πο υἱὰ σοιαριοθᾶτα , ἀές]γαῖυγ Ρ.- 
τάν ιὅξ' τῷ... ΠιῚΥΣ 

(Δυϊ πε} δὴ: ρτίπυς Οοάςχ 4 ΡῬείγατςῆα ΕἾος- 
τουτί τεροττὰς εἰς ἀππ, 1379. ρᾶῇ. 262. 
Ὧοῖ. Σ. 

(υϊητας ( αἱαίνετ ἐν τοῖς μεϑ᾽ “Ὅ μἐγ5ον ἴδια - 
ἀδτυθ ἴῃ. Εοπγοεϊεὶς δοΠο  ἷς Ματγοῖ δηϊς ρ. 
τᾶς. ποῖ, 

(Λυϊτῖπὶ (. [μ4ὺτὶ ὃς Τπεάάαϊ ) Οταςε ἃ 1,8- 
τας ἀούτι ποτα Ρατϊςϊοτπι ΜΝ οπεῖο- 
ταὶ νἱϊ ἃ ἰοάπς ἀεσὶ) «ἡροβίπὶ ςοῃ- 
(οτῖριᾳ, (ἰλγάϊ πα! 5 (λυ! αἱ ἀο ἐν} ΠΠ|π4 Π)}14- 
ετῖθα Ρια ΐπαγὶα δὲ Ἐτγαποιίςὶ βάγθ8- 
τὶ) ὅς αἰϊοτυι ἡ ἱρίωπν ἘΡΙΠο]4ς . Βιῖ- 
χα 9741. ἴῃ 4. τοκυίφυς δάεο δυ͵υίςε 
ξευςτοῦ [Παλ χ7. πες ποι ἄς εὐια ἰτὶ ΠῚ γᾷ ()} υ]- 
Γἰποιπὶ ξεπεῖς πλεῖ ΠἰπιοΥῶτΙ 9. ΡΣ. 211.- 
ἈοΟῖ. 1. 

4 

Ρ (εουηπάυπλ ῬοΙρηγτίαπι νοῶ 118 ν᾽] ἤ 
ες, ἰάεοφυς (ριτέτα ποϊδτγ ), 40 εΠ}- 

εἀπιοάμπι νοςαῖες ρᾶζ. 114. Ῥοίξ ἱπνεῦ- 
τᾶς Ἰτςτᾶ8 αἰρίταιαβ,) Φ, Χ , Θ.,’ Οτδηι- 

πιαιὶςὶ ὠταοὶ γ), δηῖς Ρογρἤγτί αι 9. {0 111" 
τὰς ἰεηΐς ὅς αἱρεῖ ξηυτ ἰη΄ (ο]ὰ 11τε- 
τὰ Ρ τειϊπμσγυῆῖ 7 4υϑηγ ψεῖστςς ΟτΥ̓δη1" 
τηλτὶοὶ Ηευταὶ [ἰτετῖβ᾽ αἰρίται!β δεσεηίεηξ 2 
ὅς εἀπὶ οὐτῇ τεπυὶ Πἰτετὰ σου) θη ἐπι) (ρ᾿ γί’ 
Ἰςηΐ γ ὅτ εὐπὶ αἰρετᾷ  οοἼ αι τη) ρΕγΟ ποῖ γ18-- 
ταῦτ, δ1ς ἰρίτωτν ἐς δὴν Καὶ ΑΠΡΊΟΣ,ριο 
κάπεοςγ ὅς «οπιτὰ ΧΡΕΙ ΟἾΝΟΣ, ρτο Χρό- 
γος ; ου]08. αυἱάεπι νειετγϊπιὶ υἱὰ5.γ), 4υε1 
ἢ 18 (0119 ται υΐϊπηὰς νοοΙρυ δ. γ. 408 ἃ 
ἱπειριυοίγιδυῦ ἰδ. φυΐρυν ἀυο Ὁ ςοπυῃ ἐξ 8 
οσσυγγαῆξ )γ), νει ρὶὰ τπ Ἡοπιετὶςο (οάϊες 
Ματείαμο Ρ.114. ὅς τῶι, δοῖα νοὶ ἑάρος ἃ Ὁ 

Ἰπεϊρίςη8», ὅς Ζξο] τος ρυστυτα ξ αἸ ΠεὰηΡ 7.8." 

τεῦι ἰςαΐ βοιατυτραᾳυοβκγιπαν ἈΡΡΝΝν 
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Τρίτίτα ἰφηὶ σϑυάεδης ΖΕοΪες., εοάπς πο- 
ἰξηῖ ΟΙὮΠε8 νοόζεὲβ δῦ Υ' Ἰηςἰρίεπιεβ 7) 4υδ᾽ 
4111 Οὐαςῖ «αἴρετο. ἀἰ πίπσαυηε ρ. τα4. ὅς 
1614, π. 4. ΤΆ σ ποϊπαίς!! 1 ἃτ|πὶ νεδιξία. 
ἴῃ φυοάδεη τηοπυμηςπῖο ἰηΐες Ηετγευΐδηςπ. 
ἢδ τυάετᾶ τερετῖο ρᾶξ. 144. [0 Ητππεῖα, 
ἀπε; ΠΤ ς. αὐ 15. δ᾽ ΟΠ) ὅς ἐπ. Αεξτξεης- 
{1 πα Πλ}(π|ϑιῖ 5 4 Ῥάτγωτα ςΟ]] ἐγ 15.. ὅς ἴῃ 
[π|ςτἸρεϊοπιθαν. Αττὶςΐ5.) (χα ρε ΚΑ ρῖο Ρ ος- 
σὨγΓΙτ: υπάς [ιατῖπὶ ἔα: ΒΚ ἐσεεγυος ρ-.. 
168. ὅς ἰδ1ἀ. ποῖ. 3,5 [π πηι 4υ} ΠῚ πο ,8- 
Ρίἀς Απεοης 4 6]. ΟἹ νίεγο τερετῖο., υ 
ὅς ἴθ δίρεο ἂς [λεϊϊαςο ἡ οιπιαᾶ τὸ Υ δά 
ἄδυτα τῇ Ῥ ρτοχίτης δεοςεάϊι ρ. κ63. ἢ.}. 
Ἀπιΐφυ! Πίαι ἰουμαὰ στὸ Ρ ἕαὶς ἀτίαβρα τὶ 
Ρ. 171. [π νετετίδιι, [ηἰστιρεϊοηῖθας σοη- 
Γριοἴτωγ ἰοιπια φυδάγαια τὸ Ῥ' τπημΐτο δητὶ- 
4υ19Γ») 4υδῃ γυΐρο οτε ἀϊτυτ Ρ, τό κε. ὅς ἰδ] 4, 
Ὦ, αὶ 

ἈΡΟίπούαπν εὐτῆνα δετίριατα. ρτοριίς νο- 
σδῖμγ παίλε , αυρά ἰπ Αταρῖσα ὅς δ υγῖδ- 
(32 Ἰἴηξυλ) ἐέπμεηι 7) ΧΙ ΓΠΗΔΙΜΉΣ 7γ. ΡΥΟΙΤά- 
ἐμ... Πξπίἤσαι - 412 πεῖηρς ἢΐς ςἤδγᾷ 
ὄξει. οὈ]οηζίοτ. ὅς. τηΐπυ9. 4υδάνατις εἰ) 
ἀμ δι 216 δητίαμ!οτ. . αυο ΒιΙθ]14 εχᾶιϑῃ 
τὰς, Ηθεηι Κα θίηὶ ἄ (στ πημαίες γ Ἰᾷ 
εἰς. Γυἱρειίμπν (στ ρτυις. ξεπὺ5 γ 4υοὰ Ὁ 
ΑΑτΑΡίθυβ {ὰπυρίηγ.) ΓΑΙ. ΟσουΓΓΪς 7. ὅς. 
ἘΕΧΙΡα 5. ἃς. ᾿ἰτετίς ἰητετ [ς΄ Πρ] ]ς τὶ ὅς 
φοηξυηῆς ἤοτγεῖ Ρ. σον ὅς ασαὶ ποῖς Ἀαὸ- 
ΒΙπογῺ ἐαρ] στο αἰϊεροτῖίςα ἀτοοτίβ 1]- 

ΓΝΌΕΧ ΚΕ Ε Ὁ Μ.-. 

ποπιΐπς Ῥδῆοτγίϑ. Αἰσδάϊξ υὐ ὃς (υ83 Ττα.-- 
ξοα αϊαπι ἐἰς Τα οτι ρὶ πὶ: ἐς ρεβοήοοεγ Τ᾽" 4- 
σεήϊα ἀὲ Τεῖεθε ραν άπογ Ῥ-.4. (τὰ εἰς. 
Ῥαβοτε «Ἧνεφάεξ, ) ἰὴ Ἐξπεκχία τ7τ0. ἡη 8, ὅς 
ἰτετὰπν οσὺπὶ Μαῆεῖ Μετορε; [σα άϊηϊ 4- 
Ρυά' ]δεοθυῃ Τ᾽ ουίοι 1γ2:- ἰη 8. 

Εἰ. Ἀειοκία ( Ετηςῖπς. δε πα) δηϊπηὶ κα - 
Ἰηζεπὶ! γ. ἔστι, ὅς εγυ ἀϊτοιΐς ἰδ άιδυϑ 
εοπίρισυϑ,; οπιρίωτν [υἱδαπὶῖ (ὐρετυπὶ ς«ἀϊΐο. 
τἰοηοαν {ἀ ρεγίου δ 5. πιάτο δια ρ! ΟΥ̓ ἢ.) ΕΣ 
Ἰπη ποτ 4118. (μὲ πχαῦτὶ δεπεάις αὐὸχ ἀε- 
ΡΙΟιηεῖ 7. ὅς )4π| ὑπάπι [{ 08π|} [ες] 4π|8- 
εἰσ πε: ΠΊ ΡΓΪὰ5 ἱπεάιτ4Π} 7γ (ερδιδιί ἔχοι" 
(4τη Ριαπμ τ Ρ. τσὶ ἢ. 1. 

Ἀπαρίοά!α φυϊάηαπι ἢτ ; ἈΠδρίοἀϊ 4αΐπδηι 
(ἰτ ἃ ρ. τ8τ, υἱφὰς 84" ρΡ, 186. ὅς ἰ η0- 
1155 40 Ὠϊίςε ρδρίὶ πὶβ [ δ) εέξα (ἀπε. 1 μδατὶ 
ταῖποβ τεποϑᾶης ἈΠαρίοαϊ, ) 4αἀηὴσ νεγίι9 
Ἡπλετίσος ἰπ ἀϊεδὰ8. ΑΡΟΙΠΠ αὶ δΔογ1]5. τὸ- 
εἰταῦδης ρ. 182. ὅς 1014. π. τ, ὅς ρδῇ. τϑγο 
ἃς 186. ἃς διὰ. πη, χ0 Ν᾽λ᾽ ες δυϊεπι. Ὠζτείι- 
εἰὶ ςοτηπηεητατίοπεη ἐἀε Ηοιηειὶ Ἀπαρίο- 
αἰδ... 1ἱρι1κ: 1733.: ὠγηδιδυδ. (ὮτΤυ5. ρτὶσ’ 
πὴυς δγτάᾶςυ(ς Ηοπιετγὶ ςἀγηλΐθα εἐρῥαψῳ- 
δησεν. ΟἸγπρίαάς {ΧΙΧ: ρ, 186. ἃ. τ. 

ἈΒεπδηὶ ( Βεβιὶ ) Εριῆἴοϊα δὰ Βι)δαϊάμπι ' 
Ριυς ΚΠ αἰ αν ἐγ αν, πὶ 48 (ὡἸσετόπεην ἀς ΟἹο- 
εἶδ. γ ἃς ἀς:  ΄Ίτα Ὀεδῖδ ») 4υδίἀ πὶ ε)υίἄξην ' 
οταιϊοηθ9 Παόξεηι9. ποη νἱΐα8,) Μίέεάεαιῃ Ὁ- 
ν᾽) ἃς Ἐδοιτίδημπη ῬΌεταπν. 48 ἢὸς εχρές-" 
ὅζαγι ἀιεῖς Ρ. 565. ἀκ "ζό3. ἰη ποῖς.. 

Ἰὰς να ἴῃ πραϊο Ῥαταάϊίο Τετιείττὶ ρο-. 
ἢϊζ 7), εὐπὶ- 1112: σοηνεηίεηξ, 40 8π|. ἀεαϊε 
Οετγηλδηι5. Ρδιγίιςομἃ (οπ τβητίπορο  τᾶπα8 
Ρ. 72. ἢ. 1. 

Ἀπεεοϊα δ ενταγεε ἀερῖλ Οραλοοῖρ δεϊεηεῖβο 
Ῥε 245. ἢοῖ.: 

Ῥαρος, αυοὰ ΖΕο]Ϊες ραετα ἢρπίῆςαι; εἴ. 
πϊςηλ ΤΟΟΔΌΏΪΟΙΝ 8. ᾿τἰτεγα Ῥ ἱπεϊρίεπϑ 9 
αυοὰ {ρίτίτω Ἰεῶ ποταπάπι {ἰτ΄, ΨΜὶάς 4- 
ρυὰ Ῥογρῆγτ, Ρ. χτῷ. ὅς δι. πα. 4.. 

Ὁ. Ἀεεβηδιιϑ ( ]οῆδηπεβ Βαριῆδα ) Ἂγυαϊ 

ΒΒίδηΐ. ΒΕ ἀϊτίοπις. Η οηχετίος Ν᾽ ιΐϑητεβ Ϊε- 
διίοπεϑ': ἰπ. Ηπιετῖςο. (οάϊςς Μαγεοίδηο ρΡ. “ 
187. ἢ. 2. ; 

ἈΠΒιαῦυ9 ἐν Θιλσγαλικοὺς Ἰλυάαῖυβ 'ἰπ Ηοπιες ’ 
τἰςῖ 9 ϑςῇο "5 Ματοϊδοῖς ρΡ. 1τ8-. ποτ... 

“Ῥοδων Μαςατὶῖ (Πεγίοςερ μα] Ρ. 4. ἃ (ε44.᾽ 
1115. ττυ 18. γεϊξειτυτὰ5. ρ. 4.. Οὐληῖδυς δὺς 
υἱᾳυς ᾿ξοοῖδ ἢ. φ» ΠΠΠπτπω5. ἰρεείπιε ἃ. Ρ. 90 
υἵᾳυς; 8 Ρ. 79: 

Βορειυβ ( ῬΠΠοιπευ8.). δυδ. ΠῚ π᾿ ποαιῖπα 
εὖ Αἱ δεδοῖτο (οϊοηϊᾳ τότο, ἴῃ 12: εἀϊεπι᾿ 

εΠ|π|ὰ8. Αὐθδ8 ἃς Ῥδιγιεῖαβ. Ν πεῖ, Ματγ- 
εἴαπὰ Νεπειίαγαον. ΒΙΡΙ]]οιέςα. ρταοὶρυος 
ζοάϊεξες ἔμος ἱεξανὶς 7 80 ἰπῖοι εο8 υὑπὶ- 
εὐπι ΠΠἸυ ΗἩ  Ιγεἢ 1} (οτος αν"). 4υἱ [δεσ-- 
δι Βατγάε]!οπὶ: ἔμεινα » ὅς: εχ. 480. ρτὶ πη 
Ὀπλη!υ πὶ ΑἸάΐηα Βάΐτὶο ἐχρτεῖ ἑαΐτ ρ85:. 
1:4. Ὁ. τ. (]. Πιὶ' Ἀξεδπδίυϑ. δηπ. 1734- 
Οὐἶτ, δς ρτίπιυς [,ἀιτίης εἀ αἱ Ροςξεῖ Βτδο- 
εἰο πὶ Η!Ποτίατ ἘΠογεητλη ἀπ 7 ποτιίαυς ὅς " 
δυύτοτί98 για {ΠῚ Π ταταπι, ἴῃ 4. Ν ξηεῖ; 8ηΠ. 
1721:, ὅς. ἴΏ Τόωο Ν]}].: ΤἭείδυτ. [τα]. 
Ἰδου τὴ 5. συ)ὺς (014 ἢυς. υἵάυς ρτοά!έτγατϊ- 
Ψετγίο. [τὰ]1ς 8. ἃ. ᾿ρῇας Ροξεῖϊ ΕἸ]|Ὸ.. 14- 
βοθο Ῥοξξίο εοπέεξξα ,) ὅς. δὶς. εἀϊτ4 ΕἸο- 
ὙΘΏΤ2. 1492. ἴο], ὅς τοῦ, 4. ΕἸυ!άε. ἀο- 
πὴ ῬδιτιοΙ {ἀρετίωπι ετίϑιη 7, Οἤετυ- 
αἰοπὶ ΟΥἡἦερε. κά. ἀροϊορειίοδε ἤορτα τ Πθτο 
(εἰ δίρη. “7)4εοὐσ ζεπήχσηι. ἱπεεοίαιο ῬΟΘσ- 
6141 Ν.4, ὕδιεε ἠᾳ Οἱοναπῤαιβᾳ Ἀιεαηαεῖγ, 
75 Ῥεπεχία 721. πη ὃ, ὅς Ῥορῇε 1 αἰ ην 1: 
Ἀὐηναινολ αὐ εη) γ τάφεοδ ἠᾳςφ Τεῖςβε (ἐ- 
βατιβαηο Ῥαβοτε «Ατεσήξν ἢ Ῥγῆχίᾳ 1γ16. 
Ἥδφδης ΧΧΧΝ. Ροειτειδγυπὶ [ταϊδγαπι τὰπς 
υἱνφητίυ πη;(Ο]]ς ἐξ ἴοπςῖη «ἀϊ ἀἰτ 1 δ ςη8 (ὦ [0 

ἈςεΠ1Δ1. ( 

«ἢ Ἐξδπεῖίς ῬΏΠςΙρΙ ἀὲ Οοπεέπιρίω -Δῆμη- 
εἰ: ΟΡυ ᾿ 262. ποῖ: τ.- 

εἴπδγάυβ ) ΕἸογεηνίπογι πὶ δά ᾿ 
Μεπειος [εξαῖὰβ 5 ἴῃ ωσ ἀε Απιϊαυϊιτί- 
υς Κοιηδηις ορεῖς ρΡ. 823.. ὕδην. [{. δ.τῖ- 
Ριοτααν. αὶ ἐγυπε τὰ]! σάγαπιὶ ΕἸοτεδιὶς Ρτγὶσ 
τ πὶ εαἰϊΐο ;.. παιίδὲ ἔς ἴῃ “γεαπίρ Ἐξπειος 
γῆ.) ἐκ Βιῤῥοεδεςα Μεβαάτϊουϊ: οἱάϊ7ε 
ΜΝιερβται ἠὲ δέπαια ῥαϑεηάο ᾿ἰθτατι Ποάϊς ᾿ 
ἀερετγάϊτ πὶ) 86; Ρότυρε)ο. Εεῆο Ἰδιάδτυπιὶ 
Ρε 263. ποῖς 

Ευδηκεπίυς ( Πανὶ 4) νἱΓ (πὶ πΊ85 Οὐδ πῖα Πὰ 
ΡΊδεσπῖς δεβοϊϊολααν ςἀϊέογαπν ἃς ἰπςάϊτο» 
τὰῦλ ἙἀΙτοπείῃ. ρᾶγας Ρ.. Ζό4. ἐπὶ ποῖ, 

Ῥωμαῖοι γ Ροίξ ( Ὀπήϊαπείπορο! τ ςοπαϊτϑα ». 
(μῆς Οταςὶ γ φυογαπι: ἧς ΠΠΙηξζα Οταςο-νυ!- [ 
δαιτὶ Βοάϊξ. δ ἰρίϊ5- γοζδίυτ, 'Ῥωμιαίκὴ- 
Ρ. 256. ἱ 

5. 
Ὦ ἃ νεϊίβδεϊδὺυβς Οτχοὶβ 5. απὸ ἰπνεδίυ η}" 
Ζ, υἱυτραδάζατ ; φυοᾷ τετίπαετγυπι [) 9. 

τες ἀϊςεῦῖες συρίσδογ ρτο συρήζω Ρ. 51:1. 5 
ἴῃ 



ἸΝΘΕΚΧ ΒΕΒὺ Μ. 
ἐξ ἀσάθυϑ9 [οἰςτῖριοπῖθας Οτῶςῖο ρυπέϊ! γἱὶς 
κξαϑ ξειῖς ρ. 134. ἢ. 2. Ὃς ὅς ς 014, Ἁληιὶ- 
αυἱΠίπη)α ἴοτπια τὰ Ξ ἴα ἔεϊϊαςα,, δίρεα,., 
Φἰτ{{ὑς 1 πίςτἰρεῖοηῖθας ὅς Ὡαπγαιῖ8, ἕωϊς 5) 
Ρτοτγίωφ οὐ Τ,διϊπαπι)γ Ρ. 167. ἄς ἴδιά. π. τ. 
ἃς ἐ τόϑ8, ἃς διά, ποῖ. 2. Ἔχ -Εμρυθιηὶς 
Ταῦ] 15 Ῥαῖες ἤδης ἐογπηὰπι 5. ἢ πη! Πἴεγ ὦ - 
ἰαγραῖλη ἕυϊΠε δῷ Ἑττγυίςϊ 8 Ρ. 167. ποῖ, τὸ 
Οἱ ὅς αἰϊδτι ρας 4: ΠῚ) ἕογπιθηὶ τὸ Σ ἰπ 
Ἰαριάεςε Νίςοροϊἑταπο εχίϊαπιεπ) οσἱαςῦ]5 
ἱπαάϊςάτῶτη, Ὧϊ ὅς αἰ Δ 7) 4ὑχ '᾽Οςεουττεῖς τὰ 
Ἰπηίςτι ρεοαΐθω8 4 Ο]. (παπαά]ετο ςἀϊ8 Ρ. 
167. ὕπάς τὐἰπις αὐϊταπ ἀν 5.5. 5. ὁ διιηἱ 
τη ϊπυίς σμτίϊνι! ϑείτρια ςοπίρις 1 4005 
ἀδηὶ πνορπιόπῖο ἵπῖει ΗΠ οτος] ΔηεηΠ πὶ Τὰ- 
ἄετα ἀειεέῖζο ρ. “144. ἴῃ “δι αυ! Π}πλὰ 1118 
(ὐο] υπγηᾶ ΪΝ Δηΐ πᾶ 7 ἢ δἰία ἀπιῖφα Ππιὰ [- 
ςτιρείοης ἵν᾽ αμΐδηδ, ἴῶ δ 0 θδγί τᾶ ποΓ ἃ ΠῚ ἢ πῆϊ- 
της) ἝΜ [1ὰ εξ. ΣΎ, τἴῃ Ῥοι ἀοηϊδγάγω πὶ 
ΠῸΠΊΠῚὶς ἽΜΟΠ ὅς ΙΉΜΟΠ,, τὰ εἴ, ΠΟΣ, 
ὅς ΠΟΞΕΙ͂, ἄς. Μ ποὺ εἴ Μ. ἀξ ; 
ᾳυοὰ ἙΕἀιτοτίϑυς Νυτ τ άτη (Στὴ 11 5- 
44τεὶ Ἀερὶῖ Αὐπτίαςῖ Ν βἀσθοπεηί5.; ἴππο 
ὅς Ἰρίὶ Μαζοςῆϊο “ἔτδυ ἀϊ ἕωϊς Ρ, τόδ. ὃς 
11 ἃ. ἢ..3. δὲ 4. ὅς Ρ.. 167. ὡς. ἰὑϊ4. ἃ. 1. 
ΤπῸ Ἰυηδ1] δητίφαιτᾶς ποη (ο! α) Αὐρυΐι 
ιάϊεῦ ,) ςά ξτιᾶτ ριγίηηυ ὃς! μα Ῥ απὶ- 

ἰξυπὶ πίεσεάειε 7 ζουῖγᾶ νᾶϊξο τεςερταπη, 
ὉΡ᾽πἰοποπὶ, ΡΙΟΡΔΙΩΓ ἃ Ρ. 15:8, υψυς δά 
Ρ. τό;. κε δυϊεῖι ίοτμα τοζυπάὰ ( ἴα 
τα ]τὶς ὐεἸα ὐδι9 ὅς Αι βεῆτὶ πα α}1{π|81}- 
Ὀυς Δρυά Ῥατιυϊδη)7γ δοὴ εἰ Ξ, (κὰ Γγ υἐ 
ἐθ ΟἜΔΑ ἅ (ἜΛΑΣ , ες ὼ ΑΚ αὖ 

ΚοΟΥΝ 
ῖς ἴῃ ᾿Δμτἰφυι{Πππὸ 1114 καὶ οἴτατα {1111 
(οϊυπα, Ἀυμηα ρΡοίξ ρτγίπλαπὶ δε Ὶ] τα Ρα- 
"Ὡς απ. τπίσυρια ; ἐς ἴῃ οἴῃ πὶ ἵΝ απιὶί- 
Ὠλατῖρυβ ., ϑηῖς ᾿ἰτοτᾶπ) (Σ. ) ἔεχιο Ἀειρυ- 
ὈΠοχ ἴξευϊο 5. .39. Εἰτοίτοῦ δηηΐβ ΡΟΐΪ᾿ εἴας 
ὅδ Πα Π}1}ο (Το] υπλπμᾶπη, ἐπγεητϑη) ἃ 5. 
( ἀγνλο., ἸΠ)0 ὅς τὴ [ηἰςτιρεϊοη δ 5. τη }τ0 
Ροήϊεγίουιθ5.. 7) νιάερῖς ΒΕΓΟΙΟΝΕΒ ἅ 
ΜΑΚ(ΙΟΤΒΑΤΟΣΝ., ριο ἱμεριοπεβ ὅς Μδἃ- 
εἰἰϊτάτ8. ρΡ. 167. ὅς 168. διζᾷμα 48 ἀγάιυΠ}) 
δ 2, ταυτὸ δητίαυϊς 4 ἀπι ψυΐξο «τεάϊτυῦ 
Ρᾶξ. τόιϊ,. κόξ. ὅς τό3, τόᾳ. 5 αυοά [,ι|πὶ 
Ριξροηεθφδιε αυϊδωίάαιῃ σοειθυς 4 τᾶςὰ 
ἀϊοφυα ἄστινδι18.γ, Ὁ ἴῃ Μένε γ {45.}γ {ρὲτ 9 
ὅς. αῦ' ἕξ. ὗς, ὑπὶρ ἅς. ΠῚ] αἰιυ ἀ εἰἰ 
ἄυδτη ἀϊραιμπηα “ΖΕ οΙΙευαι , 4υοά ΄η Ἧε- 
γας]εςπῆδωβ ταῦ}. 7) ὅς 411δ᾽ ἰτά τοτίωϑ 
ἀεριφωπι ἀρράτγες 7) μ( Σ᾽ 4υδάτδιυπ), » τς 
Δ 2, υἱ ἴῃ ἕακατι εξ, ρῖὸο ἕκατι ὃξ 
Ρ. τι. ὅς 1:0, 

ϑαρχοτγιην, ἕω] 5 πατίοηἑβ [εἸαυἱά Δάπυς ρῥτο- 
Ρς Βαίϊοτααν ἐχιάπε, ΑἸἹρδαρεία αι», {61 48, 
Δϊηξυάαι, 4ὺν δ ΥΠ κα ἀϊαϊείζυς εἰἰ ) ιᾳυλ- 
αὺς Τεχίυς Ηεδταίοι5 ταἶτα 1ΠΠΠγᾶτι γ ὅς 
(ἰδαϊάδιεα ἂς δγτιωςᾳ ἰἰδϊεἐξοταιη ςορπι- 
το. 7 Αὐυϑοτυτ ἱπορίἃ τπλῆς ὅς ἱπηρετΓίε- 
ὄϊδ (ὰρρίςετι ροιεῖϊ, ἀοξτη τὰν τἰτ5.) ἰαππἴτα- 
ἴ8, ἰεξεβ., ἴὔοτεβ) “-( οἄϊςες ἰπ ΒΙδΙοτῆς- 
κα Κερκία είναῖοι, πίοὸχ Ἄχροίτατυ ὅκ 1|- 
Τυϊτατυτυς εἰ (1. Μαιῆϊα9 Νουεῖς Ὁ. 
1.7). πΟΙ͂, ᾿ 

αεῖο- δοίςο (Ἰομδπης5) ππ,12575, Ῥτιοιυϑ ἀ]- 

"ϑαϊδαπτιοτιτῃ ΒιΙδΙΙοτδεςἃ. 
'δῶ]ινα δυϊηάπα ἵεγρεμῖεβ ἐπεσᾶῖ 7. ὅς ριζίεπςε 
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τ οἴτασ υὐαα ἔα 1ΠῸ αὐπποια δ8. ποιῖδ» 4 εξ 
Αταδίςὰς γοςδπλυβ Ρ. τς3- Ὶ 

Ν, ἴῃ Βιδιοιπεοα, 

εἴ ἐδἀνετίως ΠΠ᾿ἸΟοτ τὰ ̓ ποτίας τῆλε ἀ 1 Π} Ρ. 75. 
Ὁ δία] α 5.» ΨἱΓ (απλιπ8.,, ἰὰ ἘρΠῖοΙα «ἃ 8.8: 

τανίυσι ἰδ άδι8 Ρ. 131. 137. 136. ἄς 4376 
;.139. π.1. ποίδυς ριτσι. τ 42. ὖς 1014. π.3 ὁ 

Ξαἰν᾽αίογαην Βιδιοῖπεςα. Μ΄. ἴῃ Βιδ!οιῃεςᾶ.. 
“ϑαηδυςὶ “Τἰτπανίεπῆς ( Ἰομαπηὶβ ) (ὠδίατεὶ 

(Η ϊοτιςῖ, Ἰπεγῖτα 1ἰτιοιατῖ Ὁ. 226. 
᾿Βδπλδιτ68., πἴ ὅς νεῖεῖες ἴχδτιη1 9 ἰοπρᾶδ Μγ0- 

ἐραῖες Βεηϊπάθαπς. Ἥϊης ῬΑΑ͂ΡΙ, ρῖσ 
ῬΑΡΙ τὰ ϑασιηϊεῖςο πυτάπιο ἔς οἰ {Π{πὶς 11- 
Ἰυϊγαιο ἃ (1, ΟἸινίειι ρ.᾽ τὲς. ; 

ϑαῦνὶ ἀοτιηα ΒΙδΙ:οἵδεςα. Ν'΄  ἰηα ΒιΙδΙΠοτθβεσα. 
δάρρῆο ἰδυάαια ἱπ Ἡσανετῖςοὶς δοβο ῖς Μ αἵ- 
“Οἰδηὶβ ρ,᾽τ8ς. ποῖ, 

᾿δοδιρεταθα ρτίπια Ἑἀάϊτ, Ἃ αὐἴοῖπ ἀδπι, τ γάφο, 
Ρ. γϑο πὴ ἢ 

ϑεοερῆυς. Ν. τπ ᾿εασιειτίβ.. 
Θεμεβέγως 7, νἱγ Ῥαπιπβ.,), ὡς ΜΙΠτα σαναἱὶ 

γειετυτα 7) ἰαυμάαστυς Ρ. 19. ἢ. τ. Ἠυἱ]υίοςε 
«στα άἰο Πα Αιρφεητογαγεηί 5, 40] οτὶ ρίπεῦν 
ἀυςεῦαι 4 Ῥεῖτω 110 δεῃοβενς γε], ὑτ ρίς 
ἰὴ Πιθτὶβ 4 ἔς τππρτε Πὶς (ςγίθετε ςοπίμενῖς, 
ἐδοβοίεν ἂς Θτεπίρεῖην γ ἃ ἄυο εἶτοα 88πῆ. 
ξᾷσο. πὰ εὐαὶ ἰοἢ. λυ, νεὶ ρτγίπιο, νεὶ 
(ΑἸτειη ἱπίει τρυπιος., ἂἃι5 Τγροξιάρίϊςα 
ἹΜοριυπεὶα ἐχεγειτα εἰϊ, σιτᾶπι ἕα(ς ἐχροπὶς 
ΟἹ. Μ. Ετίςυβ. Εδητ ἴθ ἐρεσιηνης 41πτὸ 
ετυ ἀἸτΠίαι, ὅς δά Ἡϊογι δὴ δἰτεγαγὶ δὶ 
ατΠ Πὰς Ἡ ον ίοῖ, {ἰεεεταιατα τάς ἐπ 
Φκεοῖα . Ὁρίαϊϊα 1γγ8. Ῥᾶξ. 123. ἃς [ς44. 
σα] Ἰοςασι ΗΠ} Πτειη 5 ς ρεςσιπιίης τετεὶο 

εὐαίάςπι Ἢ ονίοῖς Ἰὲειου φέμτς ὥταςς, ὕρ{α!- 
1177. Ρὰξ. 94. ὍδΙ ἀς (δε πὰὶ Ἀεξῖπα 

πιότιεῖς Πτεγαγὶῖϊς ὅς ἰπειπια Ππρᾶς ΟΥ̓ 
Ρειῖτια ἀίᾳως (οάΐϊευπι Οταςογααν ἀδι4υς 
"φοπιρᾶταπ ἀοταῖῃ αἰ Προπιία ἀοίζϊς ἀιίρυτας 
ΟΙ. Ετισις Ἔληι: ““ Ορεῖὰ Ἰομδηπ 5 Υ οἱ- 
αἰ, φυὶϊ Βεϊκιάπι Εσοεἀςίδειπν,, ΠΟ 4] 1 πὶ ὅς 
(δια δη 8) παρε ἐ͵ὰς ρεγαβγάγις, υζ 
τάτιοια ςοιηράτγαγοϊ χω} 5 σεποῦῖθ Οἴπσις 114... 
ΙΑ ΜΒΙΙΓΗΙ ἙΦΘΗΒΔΌΝΙΟΟΝ ΒαϑβΥύ- 
ΤΟΝΊΙΟΝΜ, ὅς Ῥμιοϊϊογριὶ Αττίδληὶ Η ἰ- 
{οι Εςεϊ ει ας 481, ἰαιπηοά 'ςο,) ὅς ᾳυοά 
νἱκ Πάςαιν ἐπνεοῖΐοςι, Ριετίο ( τεπε μοὶν απίξ 
τλΐ ε ἐεα: } τε ἀκα ης ποιγαί αν; αυοά ζἤτο- 
πἰσϑη συ δάυϊτετί πὶ ἐΐε ἀυάυπαι ρΓΟν 
Ρανετίας Ἄἐγαάϊτι., Ὥση σρτι αὶ ἢ ἀγὼ) ΓΕ- 
τὰῖη ἀγδιιτα πὶ ἄς πεῖς διοῖεην. Ν ΟἸΠ χα τ Π{ε 
ςοηίζαι. 9. Ατοκεηθοίιζ, ἤζενεοῖνε 4εὲ δ τι ἐπε 
Τ. 1. ρᾶρ. :68. Τἀταὶ (ΟἹ. Ἕδηι ἴῃ ποῖ 
[ἀδ]εά 4 δὰ πυῆς ἰοσυα., ἴθ ἀ. ρ. 84. ,»,γ, 1π 
Μαφτῖρ Βαε ἤὲ ( Ἀστερίου ΟΒε πα ) χη 
ἀεη εἰηχίβε (ο4. Μ{ετγ, αηνθλεθι εἰπε τοπ- 
πτ ρο]άε; «ηἡρευυεηάει 7) υτεῖϊ ἐγ 9 ὠπξε- 

τηδιη τὰν ὑνάγ, Ὑετῦα ἴυης δι υτιζ εἰ (ς 1] 

10 Δίοειεια ἰἰεεγΑὐλα Ρ.4. ΑἸ]ερ διὰ ὁ ῬΙάη- 

εἴη 1. ᾿ς. Ῥ.38, .»» ([Ἰ1ὰ εἴ, ἴῃ Ο͵ἱαν! ῬΊ ΒΓΕ 

Απροιπσγαπηΐβτδυςςὶ Κη ενηοία Ἰἐ ΤΑΥ͂ γ 
ἥπ 44 Ἠν]1α: “Ὁ «Ὧντῶο, ἔνε τηεγίτα Σμε- 
ἐφιμτν ἴη ἰϊη φημ Αγ) Θτάοάπι δγευ  ῆηε (Θ᾽ πιο-- 
ἀε|}}}1π5ὲ ἘΧΡΟΗΜΉΓΗΥ ) Υ νϊιιοῦετρα 1,736. 

ἐμ 8,}) δὶς ἀὐτε ρερὶς ΟἹ, τισὺς ἔβαις 
6 [ὁἢ. 



312 ΙΝ ΘΕΧΒΕΚυΝ. 
"ἐς Ἰοῃ. Ηξατ. Βοσοείεγαβ ετἰαπι: ἵπ Ὅοσὐ- 
ταφηϊατῖίο ἐς Ἀεῦυ98 δες, ΙΧ, Εςςίεἰϊ δεἰεῖς 
Ρ.309. χε μάδεῖ: δεγυσές [ππε ἐπ έαν ( Τ δτὰ- 
δΊΙς φυΐ Βαυγ]οπίςα (ογὶρῆς γσρέγα ἐπ Ἐπ- 
χε Ἐπατνίαὶλ Εαρὶς ἩΠ ραπίατωπι ,, 444 
Ἀλεσίηα δϑυεοὶας τηχκὶπις {πη ρεῖδα: τε 46 7} 
ακοά ὠπίσμης ἐἰίκα ἐκοπιρίατ {πὶ ΕΟ’ 4, ΤΕΥ 
παΐηγα ἐαβάτεε: φμοτίατη πμπς ἀεἸατον Κπε- 
εἶτ) πείοίο.. (δυδαι ει ἤχο πιεγεϑηζυῦ ποπ 
}υάίσαπτας ,γ,.», ἱπφυῖς ΟἹ, δηε.., ουΐὰς ἀο- 
δε} {Ππιΐϊ νἱτὶ γ) τ ὅς ΟἹ, Αὐοἰκεηποῖςξ! 1), Ρᾶ9 
ες αὐἷῃὶ ἀΐϊσεῖς σεας, πώς [4π|0}1|ςἢϊ Β8- 
Ὀγϊοηΐς 8) ποπ πιαρὶβ ἕυ1Πςπ Βαργίοπίοα Ηἐς- 
βονῖς σβρεθηΐίεοπ, 4.8πὸ Η [ἰοτὶς ΖΕ τὨϊορί- 
ςΖ Οδτιοηΐςοη οοηίεπάᾳ ἔυπι Ἡ ε]οάοτὶ 2Ε- 
τηϊορίςα ; δὲ νετὸ ἢζε 4πδ ᾽ς Βαργίο- 
εαἷςα τυ ἐαδα! δαὶ Με δαν., ἄς Βπδοάα- 
εἷς ὅς δἰποιυΐάϊς Απιοτίδυς 9, ᾿ἰρτίς ΧΨΝῚ. 
ςοτιροίταηι ,) δυϊάα ΒΊΦΠΊΟΓΑΙ ΠῚ 7. ΕΟ ΠΟΙ 
ὅς ῬΒοτῖο, 4υἱ {1Π1π8 σοι ρεπάϊαπε ἐσ δες 
ἴῃ ἴμᾳ ΒΙδΠοίπεςα Οοά, ΧΟΙΝ, ρᾶξ. 235. 
ἄς «44. Εαὶτ. Βοιμοπιας. τό:3. ἂς Πᾶ- 
Βυ]ε ποτυπιφις Εἀϊεϊοπεπι Ρατγαίίς ᾿υη ετ- 
τοᾶηιπ,) ἄοςες Τοίερῃυς δεαϊ!ξείας Ρ. 410. 
δεαίξειαπ. (εσὰπά. εκ Εάϊτ, Απιζεῖα ἀ τη. 
σ 740. ἰπΠ νοςς Ἰυπρεῖπηαᾶη. )ε [ἷ8 (ςοπ- 
ἴετ - (]. 16 Βεδὺ ]υπίοτεην ἱπ Αἐτί9 Ατςα- 
ἄςα). ἱπίοτιρείοῃ, Τ, ΧΧΊΙΝ, ρ86. 77. ὅς 
744. ὅς ποίϊταες Απἰὶπιδλάνετήοπεβ δὰ ρτγίὶν- 
ταῦτα Τοηξὶ Ποιμενικῶν ᾿ἰδτυτη ρ. 3. δ᾽΄- 
ἀευάυπι δυο δὴ Ὧφς [400] 1ςἢὶ Βῦγ- 
Ἰοπίσοιυπι ἀροςγαρῃ πὶ οὐπὶ ςεῖογ 8 Ὁ τὶν 
ἄτα Πἰρτὶς ἴῃ. Ν διίσαπαῃ 10], οιῆ ες πὶ 
ἀε]δῖαπι ἔμστγῖς ), {ἰ ταῖθεπ ἐΠΠτἃ ὑπάυδπὶ 6 
“δεοιι!ς Βιδ]οιῆεςα παῦοῖς ΟΠτΙ]π8 , 
πυπαυδίη ςεῖῖς ἱπίδηο {110 τόοοοο, 7721} 07 4.1} 
ὌΓΕΙΪΟ ἐπιρί πηι, 

δοίενδ ποῦς υἱ Ηεῦταὶ., ἤς ἧς παρεῦδπε 
νεῖετες Οταςὶ ἀϊεεπῖος ᾽ΑΡΙΞΕΤΑΝ- 

ΔΕΡ ἃ ᾿ΑΡΙΣΕΤΟΜΑΆΚΟ-, ριο ᾿Α- 
ῬΙΣΤΑΙΝΔΗΡ ὁ ̓  ΑΡΙΞΣΤΟΜΑΓΧΟΥρ. 
124. ὅς 12ζ. ἢ, 2. 

(Ἱ. ϑεῃίανο {αι πίτας}) 1} ΤῊ Πεττδιΐοηῆς ἅς 
Ποίριτα! ταῖς τεῖϊετα , 4 ἰμπητο Ῥεϊηεὶρε 
ἀϊ Τοττεηιαχα αὶ εἄἀϊῖα Ὁ. τό2. 

ΟἹ, δεμίορραϊ αι ( Ἰοδπηῖβ Βαρι ας ) ἀο- 
ΦΕΙΠΊπια ΤΟΙ τταῖῖο ἴῃ ρεγαπείφηαην {εν 415 
Ταῤμίαι σταεαη ἑηβρηὶ δοάαϊτεῖο δαηξία 
Ματὶκ σρανίεαεῖς Ῥεπεείατμπι α Οατάϊη 41 Βε(- 
[ατίοηε ἀκεαα,. Τεπει 9 1767. 4. Ρ. 146. 

Βοῃοϊ:ογατη Ῥ]ατοπὶς Ἑάϊτοτυῖθ ὅς ᾿ιδέξεπις 
της ἀϊτογατῃ ςοἱ] ε΄ οπεπὶ ρᾶτγῖ ΕἸ. Ἀυπηκες- 
ΠἰῺ5.) ΥἹΓ {Πηπη5. Ρ. Ζό4. π. ἴὔπμπι εχ ἴ]- 
1185 δοῃο] ας, (οἰεεῖ Ηεγπλῖ δ ἴθ ῬΠΖ- 
ἄἀτυπὶ ) οΧ “ςὔπσὶ ἴω ν᾽ εγῆοπε ποιϊίᾳυε 
εὐἀϊιυτια εἰ ΟἹ. ΒΔΗ͂Ι Ρ. 2:1. ἢ. 

δεῆο 4 Ἡοπιεγὶςα [εἰ ἀεηῆα επησπάδῖα Ρῥϑξ. 
1ΣΣ, ἴῃ ποῖ, ἰδυάδια Ρ. 246. 

 ΟΏΟΙ Ια ἰη ρει πὶ 1Π|8ἷ5 ΠΡ τυπὶ 4 (]. Βοα- 
ξἰοναπηὶ εἀϊτα ρΡ. τι4. ποῖ, 4. 

ὅς!ο]18 Ἡοιπειίςα οὔπη! πὰ ρτειί οὔ ΠΊπι 7) 8 
ποῦὶβ ποχ εὐἀεπάα ε (οὐά, Μτιεϊ δηϊξ 453. 
ὅς 4:4. {Πογυφυς ἀείση ριον ἃ [πάεχ 
Οτεισοτυπὶ ὅς. Αὐϑοταπλ ἱπ 115 ἰδυάδιο- 
τὺῖλ 8 Ρ. εὖ. υἱάὺς δᾷ Ρ. 1:87. 18 501, 8 

Ρ. 256. ἃ 767. ἴῃ ποῖ. ͵άς ὅ ῥΡδΡ. τὸ. 
130. 137. 1ηὴ8. (οῃξοτ ὅς ἴῃ ἴος [ηάιϊος τὰ 
νοςς Ηορμιετγα:., 

ΝΟΠΟΪ 4 ἰη ὨΙοηγῆϊ Τητγαεὶς Ὑρίχυ.)ν Τραρι 
ματικὴ ὁ Ρ. σϑ. υίφυςε «ἀ κΝ. «83. 

δου φυοαϊθάο ἔετνοβ ίμος τεῦς! }]ε5. ἕωθεξε: 
γίπτ Ρ. ζος ἄς 1θ14..5. :. (υ)υί(ἀ δὴ δογίιξ 
ἀϊῖδα) Ρ. 49. 

δεϊευσυς ΑἸεχαηάτίπυς,) σορποπεΐπετυς Ηο- 
τπρογίς 8.) ὧν τῇ πολυςέχῳ ἰαυήατας ἰη Εἰο- 
πγετὶεῖς ϑοῃοΙ ς Μαγεϊδηϊβ ρ. 184. 01, 

δεπες εὐποηάδιυβ Ρ. 1.9. ἴπ 50ζ, - 
δερεεηι Οιζείᾳ ϑαρίεπτσαι ποηληᾷ γ ῬῬαϊγί 

ὅς ἀϊέξα ψεγῆδυς Πεκχδιμξιγίς σοπεοίεί ρΡ.7ὅ- 
δερτυαρίητα {πίογργεῖεβ επιεπάδιϊ ρ.1:8. ποῖ. 

Ὧςε ΠηῸ8 ἔδθυ]α εχρίοίᾳ Ρ. .1Ὁ3. ἢ. τ, 
Σεράΐος ὧν Τρωϊκοῖς ἸΔυάδτυς ἱπ Ἠοιπετί- 

εἰβ. δεῇο 8 Ματγείδῃ!β8 ρΡ. τβγ. οῖ. 
δίσυ! Πποάϊςτηϊ, ἱσξεποπΠιαῇ , Ρειετῖς Ε- 

εἴοξα,), Νακπὶχ ὅς Τταροάϊζ » ρους ἴῃ (αἷφ 
ὑφιθυτίεδας ςππί8.,) ἰρθοίπηεη ἐς 8ΠῈ πῆς 
τοιίπεης ρ. 178. ποῖ. «. 

δἰεγουί! ]ονεὰ Σ τοιχεῖον σοϊεῦδοι Ρ. 187. 
διάἀοπὶυς ΑΡροϊ! παῖ ἰδλιάδτας Ρ. 146. ἢ- ἔν 
διήοηίυβ.,.. Ν. ἴῃ Φ)οιουγῆς διάοπίυϑ.. 
δίζπα Οτίτςα) σηρεξίαν ας ἰὼ Ἠοπιειο δες 

λὲς.) ὀβελὲς σὺν εἰστερίσκῳ γ ἀφτερίσκος 
καϑ᾽ ἐκυτον, διτσλὴ καϑαρκ, διῖσλῆ τε" 
οιεσ]ιγμένη, αἀντίσιγμα ἀστικτον, οἶντί 
σιίγμα πϑιεςιγμιένον , κορωνὴὶς ) ὅς. 4]- 
δυὰς Βίδ᾽14 δ4ςία, ὅς Ηοπιεῖῖ., Ἠείϊοάϊ 
ΑτΗορφηῖὶδ..), Ρ]διοηῖς 7), Η!ρροετγδτῖς 
ἄς. ορεέγᾷ 6 ψειετίδυς Οτίεϊςϊς ἀπίῃ δ 8 
{μετδηῖγ, συζάυε ἰπ ποίξτα {Π|144]15 εὐϊτίοηπε 
εχ δυτεὸ (οάϊος Ματγοίαπο τγεϊιίτυειβι8.; ἃ 
ΤΥροςιαρΐϊβ ὅς Εἀϊεοτίθυς ποίειβ . ὧς ἴα 
Ατἠξορῆᾶπε, π|8ὶς ἠερὶςέϊα Γὑπὶ ραζ. 139. 
δυδ 78πν ταῖς ςοπαθεγεθαιυγ 5. ᾿ϊετοῦγ- 
Ὧ.}8.)γ ΠΙΡγΑγίοΥ τ πσρ᾿ ξεδιῖα.) νἱγρ] 5. ὅς 
“δἰϊετείςϊ 5 (αδεγαιεῖς αἀἰπεπἐοπεη. ὑπῖγεγς- 
δι Ἡεχδρίογτυα Οτί εὶς σοπίμδπη ἔμ Π|ς 
Φ. 130, ὅς τ82. ποῖ, Ερτεξίαπι (οά ἴσετ Βί- 
ὈΠΟοΡὰ πὶ Μεγήοηιβ δ γιίδςζ. ε ϑεριυδρίαι- 
(ψὴγῶ}1 ἀςτινδτᾶ,, συπ Οὐτίροηπίαηϊθ. οδεῖδε 
αἰϊτετὶ (σὰς ὅς δἰ ιὶς Πρηΐδ ετἰτἰειε, Πές 
γ15. ΕΠ γαπρΠςε] ς ἐχαγδίυιη, ἃς 8 φἰοξεῖ ΠΊ πιο 
]δεοῦο ἴοπα Β,ογποῦ! ΝΜ φιῆφα! ἴπ Α αἰ- 
Ῥτοῖδπα Βιδοιμεςα ἀετς ζῶ, δέει ἀε- 
ἰςτιρῆς., ἅς τποχ εἀϊτυτυϑ εξ 44]. Μαιῆϊας 
Νόοτρεῖς Ρ. τό. ὅς τς7. [1π πθῖ, ]οίερις 
δοαι ρει ἐπ δια) ζεγαπὶβ ἐεσυπαΐς ρ8Ε. 479:.. 
Τοῦι. δεευπά, Εάϊτ. Αταῆεῖα ἄδην. σ« 740. 
ἸΩΏΟΠ δας Οπιπεϑ (ὐτίεπηῖαϊεβ, ἀτιπεῆοβ, Α- 
γαθᾶ5. 7) ὅ0105 ἄς, Βιδι: γα Νετγβοπίδις 
ΟἹ. 7. 15. 4υ1δ 5 δῇ τπηδγρίμε ἀρροίτί ἢπε 
Οτρξεῖδηι Αἰϊεγιοὶ., 1 ἀται θά. ρᾶν. ζ4τ, 
““ βοτεὶ εβὶ μπ ρεμεὶ φάνεθη. δ᾽ τ] ἐπε ἀετηειτὲ 
Δ᾽ αυφηίαρε ἐπ δγγεγ ἡ! “μὲ αηναῇὲ τονε ἴα 
Βέδίε ἐπ δυγνγίαηδ, 94. ὁπ «ἅταϑε. 1ε: 4Πε- 
γί εὶ ἀ Οτίψεηε γ (οη΄. 1] π᾿}Κ 4 44ε ἰεγ δ4- 
4]: 4φμ ἅγεπε ἐπ ἰΙὰ Βιδίε ἐπ΄ μη σοϊαρις ς 
ἦε: ἀμέτε ἰεὲ} οπὲ ρᾷγ ραγεοίϊες 7) ρᾷὰν .")- 
τεῦ; Ὅ᾽ 1:1] ἐπ εβενεβοῖς πὸ πεΐεῖε 0ν.9 
Ατοπίσυς Αἰεχαπάγπυβ ἰςτὶρίεται σὰ- 
μεῖα Ομᾳηρικ γ αυὰ ἰξενδιᾶ ἴυητ ἐπ Ηο- 

ζ3ε- 



ΙΝΌΕΧ ΒΕΆΚῦὺ Μ: 51} 
“εῚ 19 Οοὐϊοςε Μαιείδπο.. Ηδξς ἱπάϊςδης 
γεγίυ9 ποῖῆος ὅς {ρυτῖοϑ 5 ΟΡίξυοβ ; ςὐῖν 
τυρτος » ποίδπαος, [81{45 Οὐγδίει 5. Ἰφέ!ο- 
ποϑ. ΥὉ] Αὐἱδίδγοῃ! ὅς Ζεποάοι εἐπιεπδδ- 
ἰόπεβ., ἰοςᾷ ἀπηίραβ.) ΡΙΌΡΙ4 1εἀς πὼς 
[ἃ νεῖ δια ἐεουτὴ τερυξηδτε 7) ὅς ἢ] 86- 
ψεγία Ὑἱάθδηῖυγ 7). αἰ Ἰπόϊίοπες 9 ἐσραγα- 
τἰθηθο ) ἐἃ σὺ δὰ Ἁυταυϊτδιε, ΗΠ ο- 
τ ἃ Μγιδοϊοκξίδηη ρετιϊηεῖ 7) ψοο68 
ἕξ κξ λεγορείνας , ἀυι ἘΪΟτηοΓΟ ΡΙΟΡΤΙ45 ) 
αὐτ Αττῖσβε., αὖτ σολυσζμεςγ) «ρτερὶς αἷ- 
ὅτα ὅς «ὐξίτατα γ (ςΠεπιᾶῖα 9 Γοςε τ] ΟΥ ΠΊ 1π- 
τεγριειϊδιϊοῦθϑ., δὺϊ ΗΠ ἤοτΐδ8. Ἰοςα.,) αυἷ- 
δὰ ποπη}}} Οὐσίτῖεὶ δθυῇ ἔμεγαης , υἱ 1- 
1Ιάετα ὅς Ο ἀν ἥεαπι εὐ ἀεη πο «ες, ἀς- 
τὴ οδήϊγατε σΟΠΑΤΕΠΤΌΓ Ρ. .183, δὲ 184. Ὡ0[. 
Ἐοτυῖηςς ( τπσοτ δ᾽ ΖποΓ ἢ ἘΧρΙ ς 4- 
τἰοπεπ ἀεριοπιρῆ ε ΠΡ ε]]0 Οτᾷςο ἰῶς- 
ἄϊτο., 4υἱ ἴπ Ματιείδπᾳ ΒΙιδΊΙοῖπεςα Οοάς 
83, (ἐγνδῖυγ 7). “συξησις ῥ ΠΥ Γ[8: πον 
τηεὰ ΠΠἸδἀϊ8 ΕἀϊτΙοηὶ 7. σὰ Πίος δίρηϊς 
ελῦοῖ9. ( αὐτεῖβ 1Π1135 υἱτε! σὰς (ἰοά!τεῖς 
Μαυείδη!, δ ῬΟΥρΡἢγ τ π15 ρτοαϊτυῖς 5.:Π6- 
1ς δ. 183, δ. 184. ποῖ. 
ΔΙ] ΠΥ ΑΥ 4υΐπατὴ ἔπη Ρ. 29. ἢ, τ, Ρ.32. Π.0Σ. 
διποπίες αὐ ἀατὺ5 ἴῃ ΠΟπιεΙοὶ9 5. Π0118 
ἽΜ διειδηΐϊβ ῬᾺ. τς, ποῖ, 

ἀξ διαιοηΐϊάε {τευ 46 δῷ {ΠΠ16 δά ἀϊῖς Α1- 
ῬΒάβεῖο, Μιάς Ῥεῖτὶ Οειβεγὰὶ Ὠυκειῖ 
αἰ(ρυτατίοπεηι . Ῥταίάε (Π]. ΜΝ δὴ Οοεῆς,, 
ἂς δ πιδόο δὲ (εὸ Ῥοεῖα ἄς ΡῃϊΙοίορπο, ὕ]]- 
ἰτϑ]θές, τγ)όδ. [ἰηὶ ἃ. 

διπορευῆς Ἑαϊτοπὶς Ἡ οπλετῖσα Ν᾽ ἀτίδπίες 16- 
ἑϊϊομεβ ἴῃ Ἡοπιειίοο (οάϊοε Μετοίαπο Ρ. 
1 87}0Π,. Σὲ 

Ξκυτοβραχίων, Ψ, ἴὰ ᾿ὶουγίμ9 Ξκυτοβρα- 
«ἌίΩΥ. 

ΒΘ απ ΒΙΒΙΙΟΙΠδςα.. Ὗ'᾽, ἱπ ΒΙΡ]Ιοτμ σᾶ. 
δοοίδαῖεβ οἴσυία νϑυξηθῖα5 ΠῸ8 Οὔΐν!ῖ) ἃς ἠδ 

βερεῖς νέπεηὶ ,), ασυσὰ [[ΠΠ1 πεοεαν δία τ 9 
Τομαπηὶς ζ αἷνιὶ! {γειποπεσ ες, Μεάϊεϊυς 
Ῥτοίεοτῖ9 Μεάλοϊαηετς, ἘΡΙο] δὰ ε- 
ττυῦ Βοτίϊετὶ 7) ἃ Μςδὐὴῇὶ Τἐπίευτια Ρ. 158. 
Ὥστ. τ, Ἐκρίϊεαέίο ΟΥκος ἱπ{οτέρεϊσηὶς ἐπ Ῥο- 
εαἱῦ ῬΠομάο- Σοιταρίεὶ ἐκέτγέτὴο ἰσόνο ἐλ γα- 
γπ᾿γ7 ΔΈΑΡΟΙἑ τγ5:. ἃ (}}. Μαζοςῃϊο ἄαϊα. 

χε ἔπίεγιριίο ἵρυτία,, Ἰδ᾽ά, ρ. 128, α. τ, 
δοσιαῖῖ8 ἀιϊέξζυπ) Ρ, 26. : 

δοϊοαεϊηυβ. Περὶ σολοικισμδ ΟΣ βαρβὰξισ- 
μ“κῷὸ [106}}} ἃ (!. Ν αἷς ἰκεηχιῖο ») ντο ἰωηι- 
τθο, ἰδ) εξεϊ Ἡετοάΐδηο », δυέξογ Πυσυΐαυε 
Σξηοίυβ 92. (εἰἰϊοεῖ Ἡετοάίδπυβ 7). ἡπάϊσατυτγ 
Ρ' 1τη57. Ηυϊυίξε. ορεγῖθ σάτα ἰεὐξίοτες. ὅς 
εηϊεηάἀαιίοπες ε (οάϊςε Μάτείεπο Ἰεριχ- 
Ἡςπιδῖζ ἃ Ῥ. 1571, υἱᾷᾳὰς δὰ ρ. 178. 

δοϊοπὶς ἀϊξτηπι ρ, 26. 
δοιηηΐά φογυπιαυς 8 {Ὀρεγῆ οί 89. ἴῃ ν6- 
ότι τπεάϊ εἶπα Ρ. 4. ὅς 1014, 5.8. δ ρ.2 7. 

ΘΟρὨΙ Πα, δ ὍΩΠε5 ἔσειε γεςερτίοιεβ Οταεὶ 
ΟΥΡΙΟΥς8 τοῦ ε ΨεΙεΓΌ ΠΣ ἱπηϊτ 1086 ἀρτί 

ὅς (υἱρεηίϊ εὐᾶηῖ 7 ἐς πἰΠ}} ἔετς ΟΥΌΡΤΙ ΒΩΣ 
Παδεπῖ Ρ. 19. ἴπ' ποίν τἱ 

δορθοςΐες ἐν Μελεσγρῳ Ἰαυάείὰ8 ἴπ ἔϊοπς- 
το! δ δοἤοἹ ς Μαγει π|8. ρ.. τᾶς, Πἠοτ, ᾿δὸ- 
Ῥθσοι!9. (ΓΑξτηξαι Σ Ρ,᾽2ε, δ..2, δέ ᾿ὅριιἃ 
Ἐετὸ ἀϊασ ρ. 94. δς ἰδ, ποῖ. 2. δ)ώς 
ἀδη τὰν, 

Ζ᾽ ον 1]. 
ἀϊ4.). Οδνον ἐνς οκανοτλγγὴς » 

Ρ᾿ 

γε] Ὀδυσσὲυς μαι ξένος ἰὈ1ά. ὌΝ 
δούς Β ἀϊτιοηὶθ Η οπιεγίες Ν ατΐδητϊτοβ ἴεν 

δεοπεβ ἴῃ Ἔοπιεσιςο (οάϊες Ματγείαπο ρ. 
185: ὮΣΙ 

ΟΡ μος ἰδυ δίας ἰα ΕΠ οπιεεί εἰς δοΐίο  ῖε 
ΜΜδιοϊδηΐβ ρ. χϑ4. ποῖ, 

δΡΔΩΠΕΙΩΪ 5.) ἄς οἱ ὅ: ρταϊαπιϊα πατη {πὴ 8-- 
τυπὶ, ΙΔΙἀϑτὰ8 Ῥ. 122. Ππ. ᾿ν ποῖδῖιϑ Ρ. 122. 
ποῖ. Ρ. 1:8. Ῥ. τότ. 

Ριποί πη! ποία Οἰππΐθωβ. ἔετε ῬΗΪΟΙΟΡἢΪ5 
4ς ῥτα(εττίηχ ῬΊΟυ ΠΟ. 5). ᾿πησηεγτο 4 Βουϊίο 
8 Π|}4ὺς δογίργουῖθυ5 ᾿αυ]α Ρ. ::6. 

δρίτίταβ. Αηῖς ἱπνθδῖδς σΟγΓὰ ΠῚ ἐΟΓΏλ85) Γρί- 
τἰτυθ αἰρεῦϊ! ἴοςο υἵωγραθδαῖυσ τὸ Η,, 
αυοά ἴα νεῖεσὶ ΑἹρμαδεῖο Ατιῖςο ἤοη ες- 
Ἧ8: ᾿ΨόςΑΙΙς.., (εἀ ἀυπέαχας αἰρίγατί οηῖς 
Πξηῦτη 7) ἰγαυΐϊε Ῥεηοίαπυς ρᾶρ. «όφ. νὸ- 
ςἈ]ΠΠΡυ σφας αἰρίτεπαϊς ριαῆρέθδατωγ,, υὐ ἴῃ 
ἩΝΨΑΞ ρ. τό8, ΗΟῚΔΈ΄΄, ρίοὸ ἐΐδεν ἴῃ 
ΗΈΡΜΕΙΞ., ριοὸ “Ερμ""., αυοά (6. ο- 
Το ἔϊδιι αὶ Γωῖς . Επτ ῃος 4υϊάδειη αἰρὶγδς 
τοῦς Πρηὰπὶ 4 Οταςῖς Ταπιρίεταπτ Ετίυ- 
ἴςῖ 7) ἀϊσεηῖες Πένἀϊο, Πέτρος ὅτε, υηὰᾶς [,4- 
ΠῚ Ετγαίςος ἱπηῖτατὶ γ οὐ Ετγαΐοὶ Οτῶςος, 
{ευρίετοητ, Πεγεαὶος,,) Ἡξνπιῖες ὅδ, Ρ. τΣΣ, 
ἄς 123, Ἡϊης φυοαις ἃπῖθ ἱπνεπῖας {τε 85 
ΔΙΡΊΓΑΓ85 το ΟἿ 5 σΟπίοηδυτὶ δι15 ἀρ γε ϊς, 
ὅς τὸ Χ ἃς τϑ ᾧ Ιοσυπὶ οςειραπιίδυς δ6- 
ἡυπρεδατυν τὸ Ἢ, οὐ ραῖει ε (ΠοἹ πιμα 
ἽΝ δηϊδηα ἢ. 120. ἃ (γι δεδατυσ ΑΠΗ͂ΡΟΣΘ 
δ΄ ΚΗΡΟΝΟΞ., ῥιὸ ΑΦΡΟΣ ἃ ΧΡΟ. 
ΝΟΣ, ἃς ἀεϊπάς ΑἸΈΕΡΟΣ ἃ ΚΈΡΟ.- 
ΝΟΣΞ : υδὲ νἱάθςς ἀτηνἀϊαταπι τὰ Ἡ Ρᾶτγ- 
[ἐπ|.7γ, ἘΠ΄) ασὺζ απείφαϊτυς αἰρ τ {ρΊΠτὰ5 
Πρηα πὶ ἔγαῖῦ 7 υἱ εδ]αίάθαν ἢ ροήδετιοι ρ415. 
531, {(ριγῖτις5 Ἰεηῖς Πρηυτα ; εχ 4υΐϊδες ποι ]- 
το ροβεα ἀεβηχαγυητ εἰϊᾳ οὐππὶ τ) 4υΐής ηὶ 
γεςθητ 1 Πτη ας ΓρΊ ταῦ πὶ ἴοτγηια, ἦγ, ς6- 
Ἰεγίταγεια ἐς ρση Δ] ἐκοορίταια,, [ε πγῦϊτο 
ϑοιταυϊοι 6 τη Ῥυῖας Μοητίλυςσοηταδ,. 
εὐ Ὁσσαγίζης ἴῃ ἀυ δα ηι 1 ςτὶριίοσς ἴζ- 
τοῦ Ἡετευϊαποηῆα τυ άοτα ἀειοέϊα » 4υξαίιϊςε 
Ῥιοϊπάς ὙΠ σταῖς ροϊενίογ εξ ποὴ ρό- 
ΓΕ “ρΡ. χ25. Θριγίεις δυτοηὶ ἰεπὸς τἰ, ὃς 
Δίρειοβ ἘΠ. εκ ἀυᾶδυβ απο ἀἰαιῖβ. ρατεῖ- 
διε τὸ ΗἩ, φυσὰ δπείφυ!Ππλὰπὶ αἰρῖτγα- 
τοπῖς Πρπὰη) ἐἴάτ., ςοηῆδίος εξ, ἵοῆς 
ορίεινδης ῬοΟΥρΠγτ. ραρ. 107. ὃς Οεοτρίας 
ΟΠΒοειο οί ας ρᾷξ. το7. ὅξὲ τοϑ, ποῖ. 2. 
ὡς ᾿ϊοιπέθος ραν. 12, ὅς ΡΤ οἴδπὰς ρ88. 
5601" δῷ ἹΠαδτά᾽ ΟΥ̓. 11}. νος, τ. 
ἐς “οσεπηρυς. Βα Πος 4υΐάςπι, (ΟΠΠ]ςεῖ 11- 
τεΓΒ τοποΐδυθ., αὐαπάο ἀἄἰρίγδμᾶα εγδηϊ.. 
αἰριγατιοπῖς ἤρηιτλ βἀὐμηχὶς γεέζετεθ, 508 
ε (οἱ ἀϊςῖπηυβ ΦΟ απηη4 ΝΝ δῖα, ἱεὰ ὅς 
δ ϑ.Π0]115. ἱπεαϊτίς ἴῃ Πιοηγήυη ΤΗῖ4- 
(εἴ Ρ. τσὶ, ὅς ας Ἰ)οιηεάς ῥ. τ2ι, ἃς 122. 
δὶς Ἀβοάε.,), Φπεργερίμς δίς, ἀϊκεταης [- 
τίη] 57. 4} ἱπτετάμηχ ἄς γοσε πίε ΠῚ αρῖτα- 
{0518 ΤΟΥΠηαῖΩ., ἐὼ εβ , τῷ Ἡ ἀϊπι!α] δη} 
Ῥᾶτίοτα.. αυς πη 1ΠΠ1ὰ95 Ἰοςμ πὶ {υςςος 1) ἴῃ 
{18 άπ δυςταπε πιοπ δι ητῖ8.,γ) υἱὲ ΕΠ1,Α- 
ἈΝ5, ΚΠΕΜΟΒΣΤΕΈΕΝΕΒ, 1ἰάεςπι [.8- 
τη] πλα]τσ ἵχρίαθ9. Δ] ιεγὰπι τὺ Η ρδγτεηι 

γ Τρίτίτυς Ἰεηΐ Οὐοὶ ἤρατο) υἱὰτΓ- 
Ῥατγτυῆτ, υτ ἘΚ ἸΟΡῈ ἄς. ῥβι110, ὅκ 121. 
ἔοτῖς ἴῃ ἥἕος 7 υὐἱ ἰδ οἴπηιδθυ5 ἴοῖος [119 

κι 2Ζ:ο- 



ΟἈΜΗ͂ 
Ἔο!85 ἱπηϊῖδιϊ, 41 (ρίτίτα ἰσαὶ ξαυάςς 
δΩῖ,) 80) (εἴε Ῥοτρίγτγιο ρ. ττ4. Οπλὺ ὁ 5 
νοςεβ ἃΒ ὁ ἱποίρίθητεβ 9 ριγίτω ἰεπὶ πθι.- 
δάπι. ζοῦτΓα σΟΠη τ πεῖ Οὐ ΠῚ 81ΟΥ.} (Γα- 
ςζοΟΓω πὶ, ἃ 4υΐδυς δἰρογδθάητγ 7. ἃς νοςοΠ 
Ῥαρος, αὐὰ ρπεναα ΖΞ οΙϊες ἠξοϊῆςαι, Ιε- 
Ωἱ αἴρεγο ποῖδρδης, εὐαὐ Ρ ἢϊς αίρεγατῦὶ ἀ48- 
Βα ΠἜεῖ, οὐ ἰπ οπτηΐϊ δυ8. 8118 νοςίθυς τ2- 
οἷς Ραῇ. 114. ὅς 1014. ποῖ, 4. οί [η- 
γεπῖαβ ἰἰτεγὰ8 δἰριγαῖαθ Οσταπηαγχαῖίςὶ Οτα- 
φὶ, ἂηϊς ῬοΟΙΡΆΥΓΙ πα], 4υε ἀςε ἢος νἱάς 
Ῥ. 114. ὅς τ2ι. [ρίγίταβ αἰρειὶ ὅς ἰεςπὶς ἢ: 
ξηαπὶ ἐπ [016 Πἴτοτῷ σοηίοπαηιῖὶ Ρ τειίπιςε- 
Τὰπτ 7) 4υ4πὶ σεΐίεγες Οἰδιηπαεςί ΗἩερταὶ 
{Ἰτετῖβ δίριγδεβ. δοσθηίςης , 4. 8Π14 γνοςᾶ- 
ἴ4. νίπι Παῦετγς δῆϊγπιαι ᾿θ1 4. Ῥοιρῆγτ, ρ. 
114. ὅς ἐπὶ συ τεπυΐ [ἰτέα ςοπ)υ πη ύἐ ΠΏ » 
ριτίτω φαΐ), ἃῖ συαὶ δίρεγαια ἰοοϊδιδην , 
δίρειο ποϊαϑεγυπε, δὶς ἱξίτυγ {ογιθεῦ δε 
πχαπρ΄ϊος,, οςυπὶ (ρίτιτ ἰδπὶ 7) φυοα ἢίς ρ 
στ στ τἐπεΐϊ ςοηϊαπέξυτ εἴτις, ρῖὸ κά- 
πρὸς, ἢ εοηῖνα χρξονος) ΡΓῸ χρογος 9 
εὐτη Γριτίτα αἴρετο , υοὰ ΐς ρ οὐηὶ αρὶ- 
τᾶῖο χὶ ἰοςσιᾶταη εἴδει ; συ) Δυϊ τη νὸ- 
ζαγγ τα] υἿὰ87) 40 6πὶ ἴθ 15 (ΟΤ᾽5 ἐςτνανί πλδ 
νοςαυΐἷς , 4υὺκ ἃ Ρ' ἰποιρίαδε 2; δὰ: ἰπ 
φυϊδυς ἀπο  {Ππ|0ὺ] ςοπλμπέξα οσεσυττγιηῖ » 
γε κα ἰα Ηοπίεγιοο οάϊοε Μαάτγειαπο Ρ. 
121, δὶς ὅς νγείεγες Οτίὶςὶ αταςι (ρίγίευ πὶ 
της ά!πὶ 4 ποδὶβ περίεέξπλ ἴῃ πλοτῖ5 ἀϊ- 
Πιοξτοπίθας ἱπιεγρθηθ απ ) 4υςηδαπΊο- 
ἄυτη ΖξΞο]ες Γαυπὶ ἐἐρ ΦΉΠΙ 4 Ἰηῖεγ ἀυ 48 νο- 
φξεἷες . ὅ ΡῬαῃρῆγυἹ (ὰυπὶ αὶ ἱπίττεδαηςε 
Ρ. 119. ηδηῆὶ] ἀϊσαπιηια.» αυοὰ αὖ ΖΕοϊ᾽δυς 
{(υτπηρίεταπε Ετιτγυίς!, ἥαστα ἀςπίους ςοη τ 4- 
Ὀδὲ 5 4υἱ ποᾶάο δἀ Η [,ἀτἰπυπν ἀςςεε εἰ δῖ; 
τλοάο δά 5... {11 ὰτῆνε ἂς (ρίτίτωπι αἵρε- 
τίοτεπη (ὐιχεογυτη) 41.485 δὰ Ε, ἤγε αὐ ν 
«οπίοπυα .» ἔνε ἐοτίαη (ρίσγιτα οὐυίαιοά! 
ςφοπεϊρίεδλαταν ἰπ ζυζτυτε , οδίεσνδηϊς (ὉΠ. 
ἀθῶο Μαζοζῆϊο , υὧὐ πιϊχτυα 4υ  ἐρίδπι ἐχ 
ϊςς οἴηπιδι8 Παῦθεγεῖ Ρ. 120. Ν᾽ εῖετγεβ ἱρὶ- 
τοῦ Αὐἰτἰτίσι {στίδεθδης ταὼς) ἀὥρος γεσυπὶ 
εἴ «5 ὥρα, σπλησίαλος γ ἃς (ἰπη}|14., Ες 
δυὰς 4υτάεαι ἔρίγίτὰ 8 πε ἀ1Π| ἢρπυπὶ) φυοὰ 
8 ποίϊεϊ5 οαηΐδυ Βαιτοπίδυ8 ἀρείξ, ς- 
ρε οδίέξινδιωγ ἴη Ἠοπτιςο (οάϊς: Μεατ- 
εἴαπο σΟσῸΟ ΓΙ . υδῖ, 6χΣ. ετ. ξωωξηκεν 
ἄις. ὃς ἕοτῖε 1ἢ δἰ .«οἀά. ἀερτεμεπάετε- 
ΤΌΓ. »γ) ἢ διτοπτίιδ ἱπιγοίριςεγεητγ Ρ. στρ. 
ἙϊυἹα9 ετεθτα νεῆιρξία ἴα Ταθυ!}}8 Ηστα- 
εἰςεπί ας) ἴθ δυΐδυς 7) νεγδὶ ὅτ, σεέντα- 
ἘΠετηρίδα 2 ἴᾶς αὐυϊεπὶ ἴογπια 7 ἔπ ) ἔς- 
τε ἰεπρεῦ ἐπ πεαΐϊο δάδίθεταν. σοιηρο- 
Πιογαπη , πῖς ρϑῖῖεπὶ [οἶσε ςοπρο- 
Ὡδηΐεῦ 7}, 4υᾷς δἰρεγατὶ ἀεδυϊἶει : ἄυπι 
ξοπῖτα δἷζεγα εὐυίάθηγ (ρίγετας ἔοτπηα ΒΕ, 
αυοά εἰ ἀΐσαηπια ΖΈΕΙΪΙΟΓ ΠῚ 7). νὰχ 4} 10] 
ἄυδτη ἴῃ ΡΥϊηοιΙρίο νοσυπὶ «ςοἸοσάτωγ., υἱϊ 
ἴΏ ἕκακατι [εξ 7 ριο εἰἦκατ, ἕξ ἄς. Ηκχςε 
δυϊειη ἰογπηα Ε ηἰ 1} δ᾽ εἰ 4υ δον 
ᾳυφάταιτυπι , 4υοά εοάξαι ρτοτίωυβ ποάο 
ἁἀεριζίαπι, ἔν ἴη πλυ τὶ 5. [ποτὶ ριϊοπίθ 5, ὅς 
ΠΌΙΉΓΏ15 σοπίρι οἰ τΓγ) ὅς ἀς 400 νἰ ἄς ρΡ, τότ", 
Ἡ ης [ματῖηὶ ἂὸ ἐξ) ὃς, ὑπὲρ, ἄς, ἶνες 
εξ, ἔνε) Ἐνπερ.) ὅςς. ἰεοοτιηι ΔΝ) {641} 

Τ ΝΠ ΦΧ ἘΈΞΠΗΟΝ: 
γορεγ ξς, ρ. το, ϑρίείτας ἰσηρο ἀπτε ὕ)᾽6- 
αγ( ἴῆιος 8, 14 εἰ, Ροπιρεὶῖϊ Μαραὶ 
αιάίετη ἃ (υὐϑιητηδε!οι8 ὑοΐβῖος. ἔμ: ἀο- 
ζεῆγ ἱπεήϊα ἴῃ ΠὨιοην ἢ! Τῆγαςι5 Ἵεχυρ 
Γραμματικὴν δεῆοίμα : δέ παλαιοὶ ὄλλως 
ἐξεφώνεν τὲ δασὺ, κὶ ἄλλως τὸ ψιλόν" 
ὧν δὲ χαρακτῆρσιν οἰπετύπυν τὲ πνεῦμα 
Ρᾶβ- 131, Ηοκβ ἴοηζε ςοιηπηυ πίοι 7 4.8 ἢ 
ψυΐξο οΙεάιτΓ. 7. υἱὰ5 ἔμ ἴς., [αἰτεῖ Τ τί 
[εΏΡΟΓΕ), ὅς ἔοττες το δηῖθα, ργοβϑταῦ 
εχ αυδάδην 8πιι4υδ Τυ(ςτἰρτίοης διε Ηες- 
ουαπεηίϊα τυ άεγα ἀειείξα , ἴπ 404 εβ ἀείῃ 
Ριοτία8. 8ς Ποάιεγθᾶ ,, δοζσεητ ΠῚ ἴοι απ 
ςοπίρίεἰμδῖυῦ Ρ. 132. ὅς 143. ὃς 144. Νὲες 
Ὁ οἰπηΐθιυς εἐαπλερθ. 7. πος υδίηας υἱυτρα- 
Ὅϑθητυγ. 57). {τὰ υἱ δεσεῆταβ , δτοψίυι δα 
Ἰοηξᾶγωι {Ὑ]1 ἀρ άγὰπὶ ἰρηα ποίϊτίς ρτοῦ- 
(8 (ἐπ }}} 4, ἃς ψνοςϑ! 5 δηοιριτῖθυ5. ΔΡ - 
ροίτα ,) ἃ Πἰηϑιοηεβ ὃς {νάϊ πέξίοπεϑ.» 
ἃ Οταιπ δεῖς 5»), 4αἰθα5 ἢος ἱπευιηθεῦδε ὧς 
Οὐσάϊςεβ τεςσεμίετεης 7 ὅς σοηΐετισης οὐδ] ὃ- 
τηεη ἀδιιοτίβ8, 86. ἀἰτπριστγεηῖ,, ἴτὰ ΡΓΟΥα 
{υ9 αὐἀἀεδδητυ γ) υὲἱ ὅδε 'ἢσάϊε ἴθ ξ)ιιεηῖε 
δΌ Ατδδίες ᾿τῆραὰ πλδρὶ (τὶς ραπέϊα νὸς 
ξαια τῷ ἰΟςΙ8 ἀυδ115», ὅς ἴῃ 1 ΠΠὈΥ]5.9. 4υἱ 
ἱρίογυ αν ἀϊοιρω!ις ρτιαίεξυπτυγ 9 Δρροπὶ 
(οἱεῆτ Ρ. 131 ὅς 127. φυοά εἶαῖς ἱπάϊραῖ 
ῬΙΩτάΙσ 8. 7). 40! (ριγίτα απ ἀυοῦθυ5 ἴη.10- 
εἷς πιεπιίοηςιη ἴαςϊς ρ. 131, ὅς ἰδ ἃ. ἢ. τὸ 
(ἰουίον ὅς τῷ ἢος ἰπάϊες τη νοςς “«ςεπ:595 . 

ϑρίγιτβ ϑαηδξυβ 7) 400 τεἴηροῖς Δροίϊοϊἱφϑ 
ἄἀβλιυβ ἴμετις Ρ. 74. ὅς 7ς. Ἷ 

δια ρηΥ 8 ἐν τοῖς Θεσσαλικοὶς γ εἦ Βοιω" 
τακοῖς, ἐν ᾿Αργολικοῖς, Ἰαυάδτυθ 0. Ηο- 
ΠΊΓΤΙΓΙς δ. ἢ0}}}15 Μαγοιδηῖβ ρ. 18. 01, 

διδήπυς ὁ τὰ Κύπχρια πεποιηκῶς » ἰδυ άδιυδ 
ιῃ Ηοιπετιεῖβ ϑεοποῖιῖὶς Μ δι οἶδῃ18 ρ. τΆς, Ν. 

διερῆβηὶ Οταπηηγδιῖςὶ ΑἸεχαμάγιηὶ ἔγαρπιοῖσ 
(8. ρΡ. 127. 1414, ὃς τ4. Ὑ, ἃς Ρ, 98. ὅς 99. 
ἀς Ἰρίϊυς -(οπιπιεηϊατγὶ 5 15 Ποηγἤϊ ΓΒτγας- 
εἰς Ὑέχρην Γρακμκμιατικήν- 

διε ςογὰς ἰδυάδιτυβ τη Ηοπιετίςϊβ ϑοδο, α 
Μαατεϊηὶβ Ρ. τς. ὔοι. 

ςιειίπηδτοῖὰβ ἰδυάδτας ἴπ ΕΗ οπιετῖςϊβ ϑςδο- 
1ις Μαιείᾳηϊβ ρ. 184. ποῖ. 

Στήτην ἱπτεγάυπὶ ἢρηιῆςαι ἐεριίπαηι.,, ἨἩϊας 
ἴω Ηοϊῆετο 4υ!άδηι δίας γ7)ν εἐρίσαντε, ἰε5 
ξυπι διὰ φύτην, Ἰὰ εἰϊ, οὐ ξενοίπαπε Ρ.172. 

ὃ Στιγματίας 7) 1Ἰὰ εἴ, Νίσδπογυ. Υν'. ἰδ 
ΝΊςηοτῦ ε 

Ξτίχοι ὑφαντοι φυϊάπϑιι ἤπε γ ΠΠΠοτυτη4ι8 
(ρεεϊ πε ρ. 77. ὅς ,8. 

ς διοῦα!ὶ Εκεεγριῖὶα Βχοορία δϑρυὰ Μαςξτγ. 
ῖὰ Ῥοδωνιοὶ Ρ' 68. ; 

διοισοῦγαῦ {ΓΠεοϊορία ρῃγῆςα Οοιπυῖο ἃ 
ποδὶβ εἄεπάο ριαπιίττεπαάα ρ. 243. ΝΕ 

Στοιχεῖα , ΙᾺ εἴ, ἱπεὰ τὶς αἰδα ατϑ 

Στοίχ" τινὲς ἑνὲς δὴν ἀυτοχϑόνων ᾿Αϑ)- 
γαΐων γ) τείϊς Ῥιηήατο ἀϊέϊο τῷ ἀορεμεατις 
κα Ρ. 187. ΑἥἸτἴ ΠΠάτυ τὶ ἰηνεητοτεβ 1014, 

Στοιχείος Ταρίτετ ἃ 5. σγοῃ δ εὐϊτὰβ Ρ. 187- 
διταῦο ςοπαφυοτίτυγ ἀς ΤὨεορῆγαί ὅς Α- 
τοῖο] [ἰδτῖς τΐγς σι α118. περὶ ξεῦτιᾶ 

ῃδίογαπι ᾿ἰ δγατίογαπι 7 4 τ) ΟροΓ8 υτες 
δῆτ φυϊάδιη ΒΙΒΙΙοροΙ 7 4υἱ ἀεῖπάς 
μᾶς νἱεϊοία Ἐχεαιρίδιῖα εὐπὶ 4}118 εἰπεῶ- 

8. 



ΙΝΡΕΧ κΚεβῦ Μ. 215 
ἀϑιϊοεῖθυς σοβέεττς πθὴ συγάθϑηϊ ρ88. 136. 
ποῖ. 1᾿.ἥ 

ΣΞυγγραφεὺς ὃς ἱσΊοσιογράφος, 4υϊάπαιῃ ἢϊξ 
εοτυτ αἰ(ςτί πε ρ. 172. Π. 1. 

δυϊάαςε ἰπ ἴωο 1 εχίςο ἐπ νατας Ρ. 31. πο τὸ 
εἰπευά εὶ.8. Ρ. τό3. ἴπ α. [επιοῖτίυ5. (8]- 
ξοπάν 48 ἴπ. ρυΐη8 Πυλωίςς [εχὶςι Εἀϊτῖδ- 
Ὡς Μεάιοϊαμ, 1499. της ρτγοὸ Δ ϑίΓ10 18΄ 
τηυτανίς γ δά άϊαϊτ ρ. ΣΖ6τ. 1υὸ ϑδυϊάᾳ (ο- 
ἶεες ποδάυτῃ ςΟἸΪατὶ ἴῃ ΒΙΠοτπεςα 5. Ματγ. 
εἰ, ἄς ἰη. Βιθ!οιμεςα 55. Πα πη18. ὅς Β80}}} 
Μεπετίϑγωιη ἱπαϊσδηταγ ρ, 2950: ἢ, τ, [πεἀϊ- 
ταῦ) εἸυάε δυιάς Ετνιοϊοζίεο οὐπὶ 1Ρ- 
ἄς ἔεχιοο ταὶς σοηίωΐυαν , ἴῃ Ματγείδπᾶ 
Βιθ]ιοτῆεςα ἀειςέϊυπν Ρ. ζ:ςο, ΗυἹυΐες Ετγν 
τϑοίορξιςι ., 4υοά εἀ δυϊάᾳ [Ἔπχισοη ὅς δά 
Ειγαιοϊοξίςοη Μδρπὰπὶ επιεπάπάυ) ἐθη- 
ἔστις ροίΐες 7, ἐρεοίπιεπ Ρ. 27ο. 25:1. ΣΣΣ. ὅς 
273. ἢ υ)]ὺ9 Αροξτιαρῆβ πα 1οἰεπῇ ὅς Ν ἃ- 
τἰςαπα ΒΙΘΠΠ οι εεὶς ρ. 253. ἢς 1, 

Συλλαβικὲς τόνος, αυἱὰ ἢτ, πεπῖρε Ἔςεεη- 
τὰς ξγανῖδ) φυθὰ 4πῖς Ῥογρῆγγ. εοἄεπιτε- 
Ὦς, οπιηίδυς ἱππιροπεδδίων {(Ὑ]180]ς., αυκχ 
ΘΓΟΡΙα ΠῚ ΠῸΒ δθεγεως 7 υὐ ᾽ἴ0 Θεύδωρος» 
ἀυϑσά οἱϊαιν (εοτθεθατυς Θὲέδὼρος γ) Μιάς 
Ῥογρῆγτ. Ρ. σαὶ. ὅς εἰ. ρ. 118. 

Σύμψγφοι ᾳυϊὰ [ἰξεϊῆςει,, ΄. ρΡ. 39. ἃ 31. 
ποι, 5. ἃς ξςουΐει ἰδ ἢος ἰπάϊες ἴδ νοςε 
Σιωεψηφίσϑῳ. 

Συυέπεια 4υϊὰ τ, {τΠἰσεῖ καὶ συΐμεφρασις καὶ 
ἢ συνακυλέϑᾳσις τοῦ Ἀοόγυγ Υ, ὡρυὰ Ροι- 
ΡΏγΙ. Ρ. τα, ὅς ἰδι4., ἢ. 3. 

Ξιωωψηφίσϑιη πιεὶὲ 'πα Ὑπεορῆφεῖς ΟἰΒτοῦο- 
ξιάρπιὰ, ὅς τῇ (ἰεάτεπο δ Τι)]επιοβῖιο ὅς 
ἀο ἐξ ΠἝρεις ΒΟ πὰ τ: 5 ἀχρ]ςαυπ εἰ, μΓ 
Ἴτασσιμς εβ, {βγαρίο {ωμο ρτοηνουῖ: : (ἐρηὶῇ- 
81 δυῖδη); ρορμ]; Οἱενίημε {ηβταρὶε βννεῖ 
4.ΠῈ ἀκούη: αἱτὲ», σομεψήφοις 5) νεῖ ὑἱκοΐ ὁ- 
Φοις ( 4υο εἰν τὼ ποπλιῆς {1 νοςαῦδπιυτ) δὰ 
Ἐριμοραιμην γ) ( ἔνε Ῥαιγιδς μάζα ) ργ8- 
φοβιμΣ ζωΐε Ιπιρεναίον . αυἷγ υἱὐ ἤετὶ ίο- 
ἰεῦας 1 Ὠιίες δ ιοολεθμυς ) ΕΧ Πίίςς ττὶ- 
Ὀυ5. (δι ἀεί παι18. ἄς Ρτοροιτι5 ἀπυπὶ εἰϊ- 
Ἰξεῦθας.) ὅς Εριίσορυπη, ὧνς βαιγιδις ἢ δηλ) 
ς«οπξηυεῦεοι ρΡ. 30. ὅς 31. ἰδ ποῖ, Σ, 

ϑυρειδοῖιὶ ( ἔφγαηχο ) ΒΙθΠοίμεςδ.. ΝΥ. ἴα 
Βιθ]οῖπες. 

δωρεῖδὶ. Τγίοηξ ἀερὶλ Ετοὶ ἡ β τὶ Ῥεπε., 
Ἐεπεκίαᾷ τότ. ἸΏ 4. 

ἹΣυρμεογραφειν 4αυ!ὰ {ρπηίῆςει Ρ. 146. π, Σ. 
δ, ρυλριυς. (. Ετιάετίουϑ ) Ηἰριἀμδερεότῆν 

Ῥαϊδιιηα ΒΙςεἕοι 4115 ΒΙ δ] οι ες αι, 7 ποχ ἰπ 
δ ιϊςαθα ἀεϊαια , (Οοὐϊευη Οτἄεοτγυπι 
43τ, (ἰδταϊοξυπὶ ςοπηίεεϊτ 7 φυὶ εἄϊτως εἰ 
ἧπ Ἰίθτο Ἰηίεγιριο , ὀοπηηιέησα ΡΣ ΙΑ ΕΙΣ 
Ο᾽ ᾿μενάγ14..) υἱτόγμηῦ ἐπ τε ρμϑ!ες Ὅ' [᾿- 
“εγαγία 4ἰ]αβτίμπν (εἰεδία , δ ταπειοζανεὶ αὐ 
Ἥ͵απαη) αρμά 7Ζοαηπεα δήακιηις α δ4η4ε 
1705. 1, 1. τα. 4. 

ϑγηείίυς.. Εχ αἴξ ορετίδυθ Εχεοειρια ὡρυὰ 
Μαεδιια ἰῃ Ῥοδωνιᾷ Ρ. 9. 

4 δγγιᾶζςο Εἰιδηρῆςίο ΑἸἹρῆαῦδειο (υῆςυπι 
ἀςῆυχίι ρει ςον, Ἀ 10. η.1. ΒιῦΠόοτγααν Ν ς; πο 
δ! ὅζα ς ϑεριυδριητανίτα! ἀετίνάι ἃ ςυηὶ 
Οτιρεηνάηῖς οὔς!15 δίξετγι[οἰίᾳυς ὅε «1116. δ51- 
ξωὶς (ἑγεςι Μοάβίοϊ]δαὶ κα Αιἰωδτοί δ Β]- 

Β᾽Ιοῖμεςα 4 ΟἹ. Μδιδια Νουδεῖς ἀείετί ριῷ 
ὃ πὸχ ἐάἀεπάα Ρ. 1:6, ὅς 157. ποι. διγτγίδ- 
ε4 Νονὶ Τεῖαπιεητὶ Υ ετο δητῖαυ [ὦ 
Ῥατιἰὶς ἴῃ Ἀερίᾳ ΒΙΘΠοΙΉδεα δ εοάεηι ἀε- 
(ετῖρτα ὅς. τῆοχ εἀεπάα ἰδά, 5γτίαςπ [18- 
Ἰεέζως εἰ δαρχα ἰ01ὼ, 

Ἴ' 

Ἴ. Ψψιάς ἴα. Ὁ εὰ ἤμπεπι Ὠυ)υίες {Πτετα. 
ὙΔοΠγξίρμϊα δπτίφυΐτας ρ. 145: ὅς 146, Τάς 

χυγραφοι; φυϊπλ Ρ. τ46. ἢ τ 
Τλϑυτιηςπίς ΒΙΟ]οτμεςα, Δ, ἴω ΒΙΡΙΙοιΒεςᾶ. 
Ὑμῶν ἐς δῦμον Πξοϊῆςαι τεεεη ετγὶ ἡδεεν ρεο 

δε» » ὁ ρίεῥε εἴε 7) Ρ. «6. π. 4. 
Τεϊεῆῖε ΕἸ ραιΠίαπο. Ψ΄. ἴω Ἀεεδηδιῖ.. 
Τοϊερίως Ιαμάδιυς ἰα Ηομετὶςῖὶς δεῃο 18. 

Ματοϊδηὶϊδ Ρ. 184. ηρῖ. 
ΤΠαϊες 7 ρτίπλυς Οεουιειτίζ ἱπγεηίοῦ ἃ Ἶ ὁτὰ- 

ΒΊι.Πο ἀϊειτατ Ρ. Ζιτ, 
Ὑπεάζεπει Ἀπεκζίηυς ἰλυάλτυς ἴῃ ΒΕ οαιοτίς 8. 
δ΄. Π 0} 115. Ματγοί πὶ ρ. 184. ποῖ. 

Τπεπιῆος] 9 ταυτως Ρ. 42. 
ἽἜπεοοστιτυς.. Εχ ᾿Π|ο ΒΕχοεῖρῖδ δρυὰ Μεειγ. 

ἴῃ Ῥοδωνιε Ρ. 78. 
Ὑπεοάοιεῖυς,. Εχ 1Π0 Εχεεγρῖα ἀρυὰ Με- 

«ὅτ. ἷα 'Ῥοδωνιῳ΄ Ρ. σι. δ. 4. 
ἸΠεοάοτίςιυς., πε ρυεῖὶ ἰἰτεῖαβ » 4υ8ε ἱρίς 

πδίςιεδαι,, αἰϊίςετεπι, δἀϊέϊο νεῖω!ε Ρ. 177. 
ἃ ττό. 

Ὑπεοάοτυς Ογτεζυξ ) πιᾶξηυϑ Μαιπεπλας 
τἴσὰς ρΡ. σιό, 

Τπεοάοτυς Ρτοάτοπιυς., Ν. ἰΒ Ῥτιοάτοπιυϑβ . 
Τπεοάοῖῆι ΑἸεχδαάτι ηἱ , Ὁ ταπιαδεῖὶςὶ, (οπ|- 

τὐςδιδιϊβ ἰα Ὠἱοηγῆαι ΤΒτδοεῖλ Ρ. 98. 
ὅς οο. ἔταξιηεπῖα ρ. 102. Ρ. 173. ρ.174. ἄς 
ιυ]ἀ. ὅς. τ, Β)υίάεπι Βρίτοτηε τηᾶρπῶ ΡΙοΟ- 
(οἀϊᾳ Ηδφετοάϊδηϊ, Ἰδεαν ἰη Βιδ]]οτῆες4 Βος 
ἀϊε]ῦα ἰὼ (Οὐΐϊεε Βατοςείαπο 179. ρᾶξο 
Σ73. ποῖ. 

Ὑπεοξποίϊυ ες Οταπιβδίΐευς,; δ Ειγποϊοςὶοῖ 
Μαχαηὶ δυδοις Ἰλυάδῖαν », αθη0 ἰεςυΐο ἤἥο- 
τοῖς 7, ἄς ἴνκεοπι Αὐιθεηρῖα ἀςαάϊΐςανίτ (80 
ταὶ ]ς τεέζυϊὰς ἀς τεξϊλ (ετὶ δεπάϊ τατίομ, 
ἀυδτυπι ΧΙ... ἀοςες., αυάιάο «μ ἰςγίθετε 
Οροιῖεδῖ. , ἄς φυδῆάο 4. τοιϊάεονααε , υδὲ 
οι ἄς υὐδϊ ν΄. Β)υίάειυ ΗΠ ἴοτια ΜΊο δε- 
15 Βδιδι 11. Αἰλοιίεμιν., 4 Βαῦτποιο οὁ- 
ται] Ρ. 127. ἢ. 1, 

ΤΠεορῆδηες ἴῃ ΟΠγοσοξτρἢία ἐχρὶἰςαῖωθ ρ. 
30. ὅς 31. ἴῃ ηοῖ. 

ὙΠεορταῖ ορεῖα ᾿ἰδγάγιόγααι περ]! απ 
ἴα ἀς ςοιτυρῖδ (μ8 38 ἀτάτς σοηφιείζω" εἰν 
δίγάθο Ρ. 136. πι τ, Οὐ ίδινατιο τἀϊοςΓδ» 
ρα) 4υδ)αν βείϊατιοη (μο Ὡοάιοςὶ ΕΠ ἴοτι 
ῬΙιλάταγα Τῆσοργαίςι ρταροίωνἐγπαης ρτὶ- 
τηυτ «αἶα ρμ. 271. ἀξ 252. ἢ, 3. ὃ Ὧν. [Πε0.- 
ρῃτγαίϊως Ιαυάλίως τθΏ Βοιηετιεις οῦσ 8 
Ματγοεϊδηΐβ ρ. τ8ὃ:. ἢοῖ. 

Τπεορορυβ ἰαμάδιυς. να Εοιηεγιο!ε ϑοῆο. 
"εἰς Μαιςίάπι9 ρ. νυὅνγ. δοῖ, 

Τηκαίως., Ητρροοι τις Πίϊυ5 ἄς ρτίηυ ἔς 
ἀϊτοῖ , ράϊθίῃον ὠοιημ)επῖαξεος 8 ΡΟ] ἰδ, 

Ἀν» δὺξ 
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᾿ 8): ἴπ ΡΌΡΙΠ ΠΕΙῸ. γθρεσεοβ., αἀἰροί[αϊτ . 
τ δὲ ἢ απο ΠΟΙ ορῖς, ΠῚ ποῦ Ράυςᾷ ἀκα 

ἴω ἰπίεγα ἴς τεδαϊτατ᾽ 4 Οὐδίεπο ΡὈ.- 136. 
ὙΠεαπυυϊὰ98 ᾿δυάατις 'α Ἡ οπγειῖς 15. ΟΠ ΟἿ 19 
Μ ΑἰςΊ8η18. Ρ. 18»5.. δοῖ. 5, ; 
ὙΠμυΟΥ δι αἸς, ΡΙΗΠΙ 9. ΑἹογα πιφὰς ἐπτερίο- 
τὰ διιζξογασι , ἃς ῥγᾶϊίςιτίην ροςτάγυΠ ) 
ὥ Ηοπιοῖὶ οροῖᾶ ἀῤργαναῖα ἃς σοτγυρτᾶ 
εἴ:, δρυὰ Ῥοτγρίγτ., οδίεγναι ῬΗΙ πιο . 
ςεἰεδεῖγίπια5. Οὐεἰεϊξας. ΑἸεχαπάγτο Μάᾶξαο 
σοζνυςβ ρ. 136. ἢ. 1. ἙΠυογάϊάοβ. Ατιῖος 
ἸρΡΟπΑΪῸΥ γ ΡτῸ τρύπαν, αἀιϊχῖτ, οὈἰςέναη- 
τε Ῥοτρῃγείο ρ. τοδο ᾿μεράἄδεις 1η57 Π οἵδο- 
ὙἸο δ ΘΈΠΟ 5 ΜΑΙοΙἀΠῚ5. ρ. σϑ5. ποῦς 

ΤιΠοήϊτίυν δοΐδεια. Ρ.. 70. ΝΟ 3τι τῇ ἢοιτ. 
ΒΩ 3.2. ΠΡ ὩΡΆ ΟἹ ΠΡ 2 ) 

Τα ξὰς Ἰὰυ ἀἀτὰδ 15 Ἡ οὐγςτῖς 5 ΘΟΠΟΣ 5. ΝΜ ατα 
ΠΡ ἘΓ5ΠΙ 5 ρὲ τϑ.: ΠΟῸκ ον ἐφλον 
ἙΠηοτδε5. ἰουάδάῖας. {πὶ Γρηλειῖςὶς. ὅς 6118 

Ματεϊαπίθ ρ,, τδᾷ. ποῖ. ΟΥ̓ Τὴν 
ΕἸ. Τιγαδ οί Σ᾽ τὼ δαΐξο {10 οροιίε),-αυὸ πθ5 
ΠΟ 1ετετᾶταπλ ἀπιδῃ 5. ΟάΓοῖο, ΡΟΙΠ ΠΕ, 1βίσεῖν 
Ῥτό, διονία 4112 Ἰοροτάρατα 1ερι δα, μα. 
τ τοῦ Ρὲχ 262: 1; στὰ ἘΝ ἢ : 

ΟἹ. ἀ! Ἡ οτγϑαχυζΖα ( βδεῖοῖ [απος!οετῶς ( 4- 
{2110} ΡΥ ἐρ8 Ἰοπρε ἀούν: Πιπηυ 5... 4 δαὶ 
Ῥιαάαιίςα ρητάῇ Σκελέωφ. ὀρϑαλρεὸν κατ 
ας ἰηετῖο νοσεῖς ροίπαλὰς, ἃς (ὐσεάοατ πὶ 
Δι ατϊπαταπαυς ἰιεεγάγαπι ἀφ... ςὰπὶ ετὰ- 
αἰ ΠΠπο ΡΥ ΠΟῖΡε 4- ὈΤς τί, »,. νϑῖργα, 9 ὲ- 
Εἰἰϊὰ τπιοαυπίεηῖα, (ὧσ βἐδε ᾿ωῦεαῖς, πε 
ἀϊφυθ. ςα] Π ρῖς, τείζιεωϊς ὅς 11 Ἷξπᾶτ’ Ρ. 148. 
ἢ. Αὐυτξογατα 118 σρόγωτη.), αφυοῦῳσι (Δ Ϊ- 

ῖ4 ΩΟπ ἰάτ5 Ἔχτ 8 [(4]18πὲ. θοτ8. (πε. «πε 
εχ Ρ.. 147. δὲ 148. ποῖ, [(Ἀμάδιαβ. ἴῃ: ἐ- 
ξῖερῖο 1ἰθτο  πίςεῖριο, δε ἀπεῖο ες “εν προηΐν 
ἐξ ῬαΙενηῖο γος 4.6 ὁ Πρίες 4167 Βα εγτηρι, γ6:: 
ΤΟ], θὲ 172. (Βὸ τῷ ΡᾺΡ, Χ47. 149. νδὲι Σ 4.9. ιὅς 
8: Ῥ. τεδ.. υἱα!ς Δ ρΡ. τγῖς "τὰ 

Ὑταξοάϊα γόϊεγβ., ρίους ἴα (μ9΄ Βαϊ είεας 
οὐῖθ) πες πόη δ γεζειῦῖ5 Ἐςίοβὰ 5. ζ. ὅτ᾽ 
ὩΣΩΙΔΙΩΠὺ.) Γρεοίθτη ετἰᾶπὶ πᾶς ἴα [019-]1- 
ἐεηῖῖῖς Πείςεππηηῖϊς ,, τειίποις ρθη 19 {Π{Π]-- 
τος δίςαϊος., ἀξοίαγας, ᾿οδηπεδ. Ν ᾿ηεἰ τος 
ξ1|1ὰ ΜΜεΠΙπεῆ 9 σᾶρ. ς0.. Ρ. 47:1. ὅς 452. 
Τὰ: ἰδτὰ ἱπίςιρτὶ,),. 4ε᾽. Ῥοειὶ ὅ ἰοἡ αηΐ {-- 
ῥγο ΡΥἹη0, πεῖ αραϊὸ ' τταεῖα. 4ε' Ῥρει Μ᾽ μ- 
φεῦ 57 ς 4211) οτ᾽σΐπὲε ε ργοσγεου ἀε14 ΤοΙ- 
βά ποι}  οἱα ἀϊ δῖοι δα γ, πὸ Ναροϊά τ66}. 
75. 4. 4ὐθτη ἰοσιέπιοπι διαὶ ἴῃ ἢ [)18- 
{08 Ρ. 128. ἢ. τ, (ὐὀπίεγ π΄ δος [πάϊοε 
ἴῃ γος ια»έαγ υδὴ δἰτα πὶ Ργ πα πὶ πλογεπὶ 
ἴῃ βερπο ᾿Νεαρο ταπο, ἰεγνάζατη νίἀεῦ 18... 
Ἐς δυζεῖλ αὰ5)γ) οὐ Τταραάϊᾳς ὅς ὡοτηυθα 
ἀϊᾳ οεϊρίβει) ἀεδεαιυς., ΝοΙὰ ἐτίμων της 
ευψαρᾷίατς τειπροῖς Γι άονίςϊ, Τ 4} {Π11.) ἐ- 

ΠΡΙΕΡΙΙ ροεῖᾷ [[41]}.)ὄ ο)}ὺ5. δυγου μοςηνᾶ 
Ἰηϊοτίρεαα [ς δ αογέπιο, ἀλ 5 .Ὦ Ῥίεεγο ττὶ- 
τάϊι5 εἴ ποΐξει Μαϊδεγθες, δὶς εὐΐηι 16 
φυΐτυτ Αὐδῖογ ρταίατίοπῖθ 7) 4πὦ ρτὰ πὶ! {- 
ξ4 δ]Ὁ 1118 ροεῖᾳ ορεζαιη Εαἀϊτίοη! , Κ ε- 
πεῖ. τη38, ἴῃ 4. 4υάψι8 εσταῖ ὅς ρ85. 110. 
ὅς (εᾳᾳ. Τοηι. Χ . 4εἰ Οἰἱοιπαὶο ἀε᾽ 1εειε- 
ταὶ 4 Τέ41|4 9 ὯΒῚ αρίτως ἀς εἰθρδμητὶΠι- 
ἴῃ 0 4υἱ ἀεπὶ,(ς ἃ οὐδ ςο οἱ Πππτὸ Γιὰ ἀθνις! Τ Δη-- 
ΠῚ ροεπλαῖς. ἱπίστιρτο, ἐἱ Ὑγεπάοηλσιλαεοτ 
ἀυοὰ ΒΗ ϊπιι) ἅππο 1624. Γἰοιρὸ]ϊ 78 4. 

ἈΞΕΞΕΞΤΟΡΙΜ. 
οΘτοάέϊε: Σ᾿ χησσπηεηξὸ ἢ φμϑ 22 σρῥητνε ὁ ργ».. 
4.44 πη μγο πεῖς ἀε! ας {μὰ αι (ΝΟ, 
οἶκε απεὶορ ἐπῆν ἀοὲ ἸΚΕΡη 45 ΣΡ ΤΙ τε 
Οοἱνηῖα ἀεὶ Βοηεφπὶ δ. ἐθὲ ἀῆὲθε Ὧν αἴξτο 

εῬανελ ἀε. Κεξπαὶ ἀν ΝΑρΟΪΡ. αὶ δελονείά- 
Ἱς 56... φκ ηνοΐεος ς Ὁ τροχὸ ᾿ πε Ὁεὰϊειξεο-: 
ἐπα δι εἰεν 4 ἽΖοορο. Οαννάξα᾽ν, ἐδ 8 Ὰ ΕΠ ΐδηνο 
Δαροίξεαπηο {πὸ «πεΐεο ς “ 11π δοηξ πενία τ 
4:.᾽ ἐ5}} 5). Καονὴ ἀλ' φαε αὶ ποτα ἴσους 4κε- 
βε νεἶε τέμηβ᾽ ζεγετο. ροεῖαιε, ᾿ρενδεγοὀδδῆο [ᾳ 
ἰον᾽ὶ δγάκί ας γε Ρη} »ὐ διαηη  αἰξε ρα ἦξο; 
ὁ ἔφηξο, βέθιγ -ὐεποπάν αὐ τὰ τηνηνεδ ὃ αἰ Ὁ δ᾽) 
“θεὲ 'ποὴ {ἀρεῖς ᾿᾽ αἰαπογει δε θα δ ἢ» Δ γε ἃ 
444 {|| Πππππρῆς ἐγ οὐδὲν α «ἰδ δ᾽, φύο ἥνὰρη 1} 
ϑεέπαθηΣ,, 4 χ-πεὶ ση αἰ, αἰ ρλ δ 0: 8} [τ πκ- 

το, Πρ9 220. γ ΚΡ ες Ὁ θα ὦ εὸ Ὀ εείεο « ἀξήδ ὰ  Βὲὰ 
: αἼτ0. δή ποτ. γεν Δα ΡΙ Δ᾽ αὐ} ψο δ ὩΠΙ2.7) Ἐξ ο- 
υεξάκγ ἐαέθε. 16 ἐῤρέστίε, εὐὲ ψιραῖδι, οἰ σα 8}1}) 
Περκεια. ἀΐκε ἐδ, Τ φη βου. ΕΟ. δ ΡΥ οὐτσὶ ΟἹ 
αἰττὶ βα; υκρίδηπο ἀκ δἰ άγειχ 45. 21} 
}ονο οοἶοηρ.γ εὐ βάππο.. οονεὺ ἐε ἡβοιεϊευμτ δὲ 
φτουγ!,, σεπδεηηη σηήο; ἰδ σε 5 εἰοτοθ {4 γα 
21 ποῆτο Ν εἰ ἀφδιηδτογοι. εϑὲ πὐρηδοηνῆνῖα, 
δι τα ξίοη αι, πο, ἸΏ6η0: ΘΟ ἰροἰατοῦεδε ῬΑ ἀΠ ν. 

ἐεβέ ερητἰε ἄσηηε ἐθε οἱ βιαῆηοῦ Ὁ ἐπ δηλθ 
γαςοορίἑεηάο [εἰ πὶ γ περ ε᾿ ερ᾿λοπροπυ Η ναῖξνα 
τεοίσοησ' 4κᾳ κ. “εἰ αὐϑοτὲ "55. 6Ἐὶ απυὲ φεάεε.- 

ρὲ κα τοξησ ἰς ἀἐ οτήκίουε ἀξ ἐζαεες ὠ}4ἢ-- 
χα. ποη ἕἰᾳ φενεδ αἰξτυυεξν. οἶδ. πε} ἤηα, 
οπαρένοΐου εἰ] χε δασγλα Ἰοργαεολεαεα ΦΕῈΝο Φ- 

( 1, 3. σοτ νι ρνερβς ς ἐὺς Εἀς Μευες, τα 4:} 
μετέτεα ἀκ υἡπεγοκίο. ΠΕΡ) 6ΡῈ εἰεφαπεθηῖθης, 
"ε΄ πὲ ἑγάγεα οἱ Ταϊόστασι τ αἷς Ἰσσυην: ἀξροῦ: 
πϑαὶ φυοὰ Δ ἐν αἰ Βοεβ 1 ς ἘΠῚ γ Γὅτ᾽ ἐ0- 
τα} το αγαΐατα  οἴξα ίτὶ ἀπε εξ 7 40Ἷ γ ἢις: 

ΟἸΟἼς γα ρο ἐς Σὲρ πο θὲ!) δου δ Ἐνξηίοα  Τ δά-' 
ἐτὴ δὐείορὶ, δἰ ποτὲ) 1π Νάβοῖν᾽ 1777. 
ὃς  Εγαποιξευς Χ ἀψύτιυν Ὁ ἀδά το", 937. 

03. ἀεἶϊα ϑτονῖα' εὐ Ἰ᾿άδ|1α Ἔ ἀδίοηξ δ᾽ ΟΥ̓ 
Ῥοεβα.: ἐπ ΔαΙϊαηο τγ7γ43.. ΤΒεαῖτὶ Εἰ δ 
ΓΙ [οΥ Ρίεγ πε, ἀξ: ἵπ  ἰΙδτο Ῥάτασι ὃδ- 
νἱο, ὃς π΄ 410: ζυειησείςσι τροειεοῖς ὀτγίσὶς-΄ 
ἤξδ. 0 4υζγ85.). ἀε! τεῖος ον κεἰ α γθοῦο τ ὁ - 
τηλὶᾶ:.. ποᾶ νἱπὲτα ΠΝ ΘΟ πα εἴ Φ' (πα ρετίοτις 
δας ἀιξέ τς εἰ, ΒΕδηγοῦ γόσι νἱἀειπῖα εἰς 
ἐραἸ15. ἴοι ς Εἰ Ππ15.. ΟἹ ατι δα φαὸ ΔΕ Τῇ 8. π|σ:ο 
εἶθ: ἀπαΐσφης εαἰπὶ γδηΐ νεϊαεῖ ΡΎΟΤ [[ 
Ὀγάςηῖα αχίεγο απῦ) συΐϊδυ5. πὰ! 6011 ἢ 5 ε}-ἰς 
Ιλ ς συν γαοςπηῖὶβ Ὁ] αὐ Π}19- ἐεξοτίῃ η1. 1 Ὁ 
ΧΙ ἀπτὸβ8 (ἰξεπταητον . (} ατογπα, αυΐηανε, 
(ςαἱχ {πη σα 5. ἀγδογῖθας δάϊηονείτοτν: ἘΠῚ 
ξα1ι5 ΨΈΓΟ {πα} 15. {πσὰ}} τασε στ) “εζεῦ- 
Ρίονἐ8.) 4105 7 φελιίαεότεῦ νοοᾶηῦ τ π- 
[ΟΥ̓ ννν Ατλνθτο ν᾽ πφειπ τοῖς εα' ἐϊΐε.ν 
48. ΡΟ φυοφυλπι νὶπε νίαν ἔα! ηῖ 7. δῦ- 
4υς ρὲζ τούυπὶ νη άεην α΄ τε ραθ Βᾶςοδ ὃ 
τἄεο: ρἰοωΐ ες.) ὃς ἴαγετε 'ρτογίωβ ν᾽ ἀεδὲ 
ταν ς {τῖ8' ἐπ τῇ ργαῖοτ οἰπῃ πα" ςου[ἀὲ εἸΕά ἴς 
μοῦ ποάἀυφυθ. [αῤξϊεαης,, εἰδήν 0} νἱπ δ. 
μοΐλ: τ, γ. Οἰλατοτγεηη Ἰαίοιν ϑητίω αι. δ, π6 0} 
οὐΐαι ταπταπῦ σομπεάαπτ ἀπ αἀἷε 7) ἰάυέ 
τ6Γν 4Δυάπευῃη 81185 4αδῖυοτ ἤδιαἐ ΠῚ 115. [8- 
τἶϑ εἴδει ; 4υΐπ ετἰϑιη ςεἰοεγγ θα σἱπίέ- 
τοῖϑ πὶ.) 85 ΓΕΠῚ ΟἸΠΠΕΩΊ ἃριπεὶ γι ἀδπῖεβ, [δὶ- 
βαπτεϑ, “ουγγεπτείφιθ. σαπὶ Βασι (πὶ. 5.66. 
1395. Πα φαμεῖ, 41τ| {ΠΠπ|85. ἐγόἐἐϑῇᾳ ἢ δ᾽ 4} ἴθ 8 ὯΡΕΣ 
5 ἀπ. ἀεῦοῖς. δὰ. αὐτο; Σ 

ὃν 

εἴπ ἀας ἔδε1}}}- 
τῆς - 



ΙΝΌΕΙΧ ἈΈΕ ΟΝ... 
τῦδαυς ἰΓϑηδίεγιπε., ΟἸΔΠΊΟΥ νετο σαρτ 1 
ΟΕ ΠῚ ΠΟΙ ΠΙ5. ἰὨρεγᾶς ) 81} 608 ΟΥΪΧ δὺ- 
ἀιτοπει5 σἰεάϊτυῦ; πδηὶ Ομ πέθο ἰυΓοητ απ; 
εἰς, Τὴ ἀρτο 4υΐπ εὐ 8Π|... ἴπ 400 νἱπάς- 
σαϊδπτ» ἐειρετ, ρυάϊδυπάδ νὴπάεπιϊαπάο 1π- 
οἸδίηαῃῖ , Οδίςοθηδίφυς 40 δίᾳυς ράγίε8 {18 
ΠΟΙΏΔ ΠῚ 5. ΡΓΟΠμΠΟΙδητε5.7γ, νοπεῖο5 ψε] οὔ- 
{ςφο 1 ΠΠπλ85. ( σρίαγε ἐχοϊβπηϑηῦ ; 685 78- 
δϊδοῖ,, ΠΠΗΪΓαπτωτ. , ἰάάυς Οπλπῖθ5 -ἰΐ5 αὶ 
Ὡυπν ἔωπε; αἴφὺς οὐ δὰς αἰξὲέα ετίδι γἷ- 
ἤιαπῖ 7 ὅτ4ι6 σφ ΟΠΙ πηδοταγ, (δυοά {ϊ δρτὶ 
ἀριίπυῃι., ἀοπι)ηϑίηνε,, δὺς ἀοιπείϊϊὶ ςο8 
{ρεόξατιης ( παπίαι τοῖα ἔΑΠ ἢ] δ ἌΡΤΩΙ 
νἱπαςειηϊδαὺς (ς ςοηίεετε ίοϊες ) τυ νὲ- 
1011 σταῦτοηςεβ ἔγυῖταῦ Πσλ} οὔπες 6 Χς]8- 
Ώδηῖ.), δἴ4φυς σογιατίο} εἰῆδης,, 4φυοὰ ὈΡΕΠΙΕ 
νεπείευαὶ Ἰαθεῖ) {πὰς [άονίοιϊ Τ᾽ ΔΗ {ΠΠ] 
Ρωεπγα ἱπίογι δι ἀεῦδεῖ ἐ ζεπάεηιηλὲ εογθ 5 
ΟΣ δυϊεπῖ, υἱ πηᾶὶς 15 (υὈ!εαυξητίδυς ἕ-ς- 
αἰτϊοηϊουβ,γ., δέαηχε ἐξ εαἰξανγα {ορτα κἱὶ 
οὐ ἀεἶἰεὲ Ποηπε, ) Ἀειΐφυος νεῖοὸ βάγε- 
πίεητεβ δὰ ἀφ Π| ,). ἅτ ἔοττε ρετγιγαπίευη- 
ἀε5) Δοὴ τπηοάο 15 ἱρίϊς νεγθὶ5 χεὶρ» 
{εὰ εἴδη Οἵηπὶ βέπεῖς σοπνὶεϊοτυα. Ἰδοεῖ. 
(ετε ραυάσδῃς, (Διο [ἰϊὀἴπ ἰτίηοτε οδυῖὶ 
ἕωστυῦς νοὶ εἰνισι5.)γ. νῈ} Ποίρι δ 5.) τὰ πὰ 
πθπνῖςοία δυάϊτα τὐἰγαῦ! ἃ ἰηνγοπίωηῖ ) δἵ- 
αυε ςουτοιάυεηῖ 8 εο5 ρεζιει το)ούξα8 Ο- 
πα βόθ 8 νοηοτο5. δὲς ρθγοὰητ τος]. 
το ξὶ γι δὺ5.)7) δἰ νς (μπτπνὶς, νὰτ15.. 58-- 
ςετάοιίθυρ, 4υοάμε 7 ρ᾽ ϑΙειτίτη, οὐ ποὈ εἶθ. 
«οητπίι τη. ἔα τἰάτα ἢ. ἔωτεπ: ἐ{Ππιὴΐ ἐαἀφην. εὴ αἷς 
Οὐἰσοεμεςφυς ἄιόϊα ᾿πσθείμπς 7 συ] ν᾽ άς- 
τἴθτ, ἸΝεαὺς οὐ πὰς ρμᾳηά8 αἾ]85. (οἱ νυῶῖ; 
τοῖς ἰἴοςὶ δὸς δὐίοϊ υτος. ἔοτεμῖς, Μοιδη- 
τον νεῖ 7 ἢ ᾳυἷἱ8 ἐο5 ςεἰζφαις νε] τ. ἐς- 
ΤΙ ἀεῆτ,.) ἃς ἐχετία, ΠΠπκὰ σοῃιειηπιῆῖ . 9- 
τέφυς Ἰρίο. ἴὰ εὐπῇὸ ορρεθωος.. Ῥυάου πω]- 
ἴαβς τενεγορια Ογη18. ἀεϊεια οὐ ἰὴ εἰς : 
Ἰοφυςῃϊ {ὰπηδὶᾷ ἰἰσερτῖα ἀ 48 ἃτγοραπητία 
ῃ Ριοριῖυ εἰξ. ᾿λεπλαιν ἤὸπ Ποιηΐποβ ντ- 
αἰοητΓ, [εἀ δδιγεῖ.γ) ἃς Ββοεομὶ δδςοιο- 
ὑ65.}.γ ρου] Δητοβ., 10] 118. 1δ οἰ νίξητες,, ᾿ὰς 
“ΧΟυΤΙηῖοκ, οί υλην, γεῖο νἱπείσπεϊα ἐχ- 
αὐτὰ εἰἰ , οπληΐα (ἀπᾶητ 9 οἰ νἱοπίηυς ο- 
τη ηςηὶ ἢ] 4πὶ ΟὈΙσος π΄ τἀιέιη πη ἤαπί 7) πγ0- 
ἀεἤπιλη ἀπιδης, ἐά408 ΓΕὨρΡΕΙΓΔΠΓΙΓ, . . Ὁ 
Ψοταη) ταπεη ἤυὺς ἰρίω πη πλουτεῖ [ΠΟ]. - 

ψὴ!ς ράξαηῖα ἸΝοΐδη15 δ Ὅτριϊς. Βαςςἢ)- 
εἶδ ἀιᾳυε Ὑ γἰετοιῖς 8), νεῖ αι} Βαος ἢ ἢ. Τρΐίω πὴ 
πδίσειτετη (οἵ ἀπηῖς ἀί4υς νἱηάεπιϊ4 ἐρία 
ςεἰεδταπτίδυς ; φυατηοῦτεη) πο. φυρά δῆ 
ἕλςετ Ὠδριι5 εἰς νίἀςτυῦ πηο8 ἢίςος, 9 
ἴοε 41πη|5 δυϊεῃλ ρΡΓΠςΟΓαην ὡΓα μ τ. γος ἐρ115. 
4υὰ ΝΝοϊα εἰἴδιῃ τὰπς [ὡρογειδηῖ τε ροις 
Βυυίοε Μίεάιςι ὅς ΡΠ ΠΟΙΟΡΗΙ τηάΐξ 15. Α ας 
ὉτοΙΣ [μεοῆι95 ΝΝοίαηπι, ΧΨΊ. (κευ]ο,,. νἱ- 
ἂς ευὐτπηάςαι 1. 1Π]. (ἰδρίτιδυς. ΧΙ. ΧΙ], 
ὅς ΧΙΙΠ, εὐυίάφιι Πἰδγι ἀς Αριο Νοίασπο., 
4υἱ ἃ Νελροὶ)! 1735. τεσ ίω5 εἰϊ ἴπ ορΡτσλο 
Τεϊεξία δ ετίρηοννὴ Κ ται Νεαροὶ απ νη 
ὧμ [οἱ]. στη 4}115. 110 51115. ταγὶ ΠτμΪς ὅς ἐγ 
αὐ] 1πι15.) 4ι4]ες Γωδτ Οἀρτῖεῖ 8 Βατιῖν, 
4ε «Ἵπιᾳαίεχιε Ο᾽ βία Οαϊαῦτις γ Ἰοαηαὶς 
λυνεηῖὶς ἀε υἀν᾽α Τ᾽ ἀτεπεί μου ζοτεηπα 5 
Ῥδυ] Αὐτοηι! ἐς Τατῆδ Ηἰβοτίατμοι ξη- 

ἐ ρη2. 1), 

217. 

᾿ενζαπεη αι ἰἰῤτὲ ἐγ γ Αὐἴορὶ! ΟΔἹατεῖ ἀὲ 
δΊΙα )7αργεῖαγ ἴὰ 400 Ρ. ὅτ4. ἰδ᾽4. [ποτὶ 
Ρτο 111 ἐν ἀθητιπέπις ἰδἰία ὅς ἐραυτῖᾶ » 
4υ8η) (Οαἴλιεις Μοίδρίι ἐϊςεῖτ,), φυδπάυδ 
πγετο ἃ (Ἱ. Μαωῇει ἴἰὰ ίωϊα Οὐ ίετνα- 
ἀἰοοῖθ 8. ΠΕ ογατὶ 15. ἐχρίοίδαη ἃς τε)εύἐ ἀπὲ ν. 
τάσις, τ πλυἾτ8 δἰ}. ἱπιεγργεῖσιας ἔς - 
Ὑᾶι ΒουτΙριοῖ; Αδθδιὶβ [)διηδάξηιϊ 47: (απα- 
παπιγ βυε ἀ4ἀεὲ Ταῤεία (απαβπαγ κὐὶ εἶε- 
ἥπεετ ας ρεῆζαψε αϑίδαν ἀεὲ «ἀπεϊφαίέαεε (4- 
πὲ Θς. ἄς, Β δανὶςὶ Βεεηςηγαπηὶ, [)1{{πτ-- 
τατίομε9 ἀμά ἐς Ἀερυῦ]ιςα Α αγαΐρῃϊταπα, 
ὅτις. ἴῃ 1Π|8 ἃυΐειη., ὅς εχ Απιδτγοιὶο 
1 οῦς ρου] πὰ ἐς ἸΝοΪάπούαπν Ν᾽ ἰπάε-- 
τη ϊβῖογα πα) ̓ ς ν14.γ ποῆπεα δρποίςϊβ ἐΠουσαὲ 
Ῥοεςτηδίι) ΟΥ̓ κἰ πη: Π).). 4. ρἰαονλεινυ ἐραΐε 
ΤΡεΙΡΙ: γ), 49. ΦΑΠΕΤΘΗΙ ἀβεγέπέψηε ρεγμη δὰ 
ἡ ποῖδις οτα, ἴθ οδν πὶ αυείηφιε (ςΟΙΩ 8" 
τὰ ἃς (41{4 σοηνίεϊα 7αὐξάπτεβ., δίᾳὺς -[ὰ- 
Ρίαβ ἡπημπάα στοραπίες ἡσποτηιϊπίοίασαξ, ἐ- 
δα γατ Ἡοταιῖ! νϑγθα υἱυτγρεπὶ ἢ. διπιὶ ]ς ἢν 
Πισεπτίαιη Ἐείςεπηϊπάπι τηετϊτο οδίογνανὶε 
ῬοΠ τ η5 ἴῃ Ἱερὶ ἀεΠηλ}5. 1{Π|5, τά {μδοῦας 
(ςοπ 15. ἙἀΓΩΝ αἰ 5.) 4ὰΦ ρτϊπιυ πὶ ΕἸ τε τα 
Ρτοάίεγαος 8ππὶ σε σ9. αὖ Απητοηϊο Βτδηςὶν 
ἴοο ΟΥαΖΖΙ αὶ 7), 1 δίς 7. ςοἰ]εύϊα,, ἂς ἀε- 
ἱπάς 1014, γέσυία ἔωπε, ἀηπ, «7:0. ωδ. ας 
τἰτῶϊο, Τρ ὁ Τ᾽ υἱοπΠ, εαττὶ . βα εδεγαιεν 
ὁ «ἀπιΐ εαγπαςοία!ο ερὶ πάχει ρὲγ ἢ ζεηχὸ 
ἀκ! τεὴροὸ εἰεἰ Μαρηλἤεο ϑγεηπο ἀε᾽ ἽΖεα!- 
εἰ ἥη9 αἰἰ᾽ “πη ἀφο. 2. Ψοὶ, ἴῃ 4. αυ σ᾽ 1- 
408. ΡάΓ» Ρικ  βητίον (πιο. ἀεδεῖωτ. ἰπρς- 
ηἷο ἴιαυτόμτ {Π|ὼ8. Μοριοασὶ γ», ἃς οἵη 
Εἰ 1π' πωτυ ίςς, Ἴ νπὶ ροξῖῳ, ςατηλίηπη Ε- 
τυ ςοτυπι, ορείανρ Εἀιτιθας Βειροιλὶ συ 7όοι 
[ς᾽ τα 6,3... ΜΗ δ... δ ]ς ῖ 

Ττιγθαλλα τὰ, ΖητΙ συ τα του ἤγυεπάδτατη γαῖῖο 
τερευκᾶ  Ν΄, λὴ ψφυϊπ αι ρηγῖδ.. ἱ 

Ἴ Ἐγ" 5 γ: ᾽ 
4.. ΤΙΟΒΊΡΕΠ: ( Ἰοῆάπηερ Οδιγίοπουιιβ. }) 
ΔἸ. υάγεε, 4 ερποίεεγτε 1 ἐεὰ ἀεὶ (οαΐ. 
εἰ ἐπείη! ὁ ταὶ] απὶ. τη Βοίοσῃα 1756. ἰδ - 
ἀατυγ ΒΤ τ τὴ Ρ. ἀτθε Ρ. ΤῊΝ Κ͵ν ΤΣ 

Ὑροπαῖον Αττῖςς ρῖο τρείποιον.)γ ἀἰχίς Τἤυ- 
ογαιάεβ.) οδίεγναηις ῬΟΓΡΗΥΤ. -Ρ. τοῦ, 

Τρύφωνος παϑῊ παϑὼν Οὐήεχ 5. Μαιεῖαῆα 
ΒΙΒΙ ΟΠ ες, ἀετεύξα 8, γ, δες ἰὰ (ἰδεροξο 1π- 
ἀἰσδῖυϑ ρ.. 243» ἔ : εοὐτ ἢ 

Τατςάγαῃ, ἰεριεπι ἀϊνοτία οαταδοτα πη βεπε- 
ΓΙᾺ Ῥ. ασις ποῖ. 

Τυτοίυ8 Ἀυῆυς Α ἤοτί 5, ΑΡτουϊαδβις » ὦ 
858 συτῃ Ῥιχί άτο (οηίμ! ἀτυτα, κε ΠῚ Δ. Ὁ. 
484. Ν ἵγκῖ Ποάϊοςα Μεάιϊιςχαπι τάοθα- 
ἴω ἅς ἀπ ηκχὶς Ὀ. 2:2» , 

Τυττίδηυς (. Ἐταπειίςυϑ.) ἰπ Πδτο ἐς γοιΐβ 
τοηδίϊοῖς Ἀοπιὰ δηῃ. ττόδ, ὃς ἴῃ, Ορεῖς 
ἐς Τδη ἘΠ {Ππλὰ Εις ἢ αι} Π|ὰ σουττ Ὗ οἱομ αι λ 
Ῥοϊοπυπι ΕἸθτεθι. δῦυν αςτς, εὐΐτογ ἰδ- 
ἄδι ὅς ἰν Μαοιοίδηδ Βι δ! σεμεςα σίας. [6 
τείειε Μαρηοτῖβ Ἰΐδγος Οταςς {ςτὶρίοβ, ὅς 
Βοάιε ρετάϊιος δ)ὰ Ἱπεοιεπεηῦ 5). Δάνεῖ- 
᾽09 Οεπι]ε5. Ενδηρεῖ! (ἰδία αχπίδῖοτοβ ρΔ8. 
264. ηο01, 

Τγταπηΐου ἰδυάδιις π΄ Ἡοηϊετὶςϊα 5.0 1}}8 
ὩΓΟΙΔΠΙ5 Ρ, 184. δ᾽οῖ. 

Τῶν ΤΙ! 7 ρῖο τινε τῆν εἰσβαηίθτ ἀἰϊδίηπι ρ. 
τι, ΠΥ ΊΖΣ 

τ 2 Θ 
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Θ 
.ὁ Απἴε ἐηνείδηιν ἥδης [{{τογᾶπὶ. τὸ ἅ 
ῬτῸ Θ' υἱαγραβαηῖ δυτὶφυϊ Πα Οτάαεὶ., 

ὅς (οτἰθερδης ΤΈΟΝΣ.,, ρίο ΘΕΌΣ ρδξ.: 
ἸΣῚ, ὅς 122. ὅς ἴῃ πσῖ, σ᾿. ρᾶζ. 122. Εἶἰος 
Δυῖτεὴ Τὸ συπὶ δ(ρίγατίοπε ρτγορυποῖδσ 
ἴμπὶ. ναΐεδαι τὸ Θ᾽, δὲ ἢπε αἰριγατίοπε; 
ἤΠηρίεχ ἔγατ Τ, ρ. 1252. ὅς 170. συΠῚ Ψψες 
τογες Οταεῖ ,) 4Φυσπγαιτηοήστη Ηεδταὶ,, ἤς 
ἃ (ὑπ 4456. ἰεηὲ Ὁ’ ζονιε παδυϊς ψὲς 
αἰδδπίιΓ ἐκ 171, ὅς ριτ:ς. ἴπ ποῖς δὶ ρτὺσ 
Ὀατυη εἰ ἃς Οὐτάςθϑ νεῖεῖεβ ,υ υἱὰ ἢε- 
ΡΥήσοβ, ἴμτα Παρ ε ϑεοῆενα τπηοϑηἶε. Ῥοίξ 
ἰπνεῆῖ πΠῈ 6 ΠῚ 8 ρ᾽ Γδιοπὶβ ρπαῦ), [ς111- 
κει τὸ Ἡ,, ᾳυοά ἴπ' νεῖετὶ ΑἸἹρἤαθεῖο Ατ- 
τἰσο) ποῦ τὸ Η νοσα]8 Ἰοσαπὶ τοηυΐτ) [τὰ 
δὰ δἱριγαηυ τ ἀβηταχαι νϑ]εῦαῖ , πος τεπ 
πὶ ἸΠἰτετα Τὸ δάϊυηρεδαηι., ὅς (ςγιδεῦδης 
ΤΉΕΒΟΝΞ ριο ΘΕΟΙ͂Σ ρ, 1:09. ἃς ἀεϊπάε 
ΤΕ ΈΟΣ, ριθ ΘΈΟΣΞ, υδί νίἀδς Ε΄) 4ὺς 
εἴὉ δητίφα! ΠΠ πγὰ Γρίτιτω 5. δίρενὶ ἤξυτγα, 4υᾷ 
Χοερὶς τὲ Η, οὐ5. ἀϊηι ἀϊδῖα ρά15 εἴξ, 
εουὐΐᾳυς ροίτα {μος ἤτι ἢλς τεςεπε ΠΠπλ8 ἥ 9 
Ἐπ δος φυϊάει αἰ οίηγυς 6 56Πο 1115 ἱπε- 
εἰϊτ19 Ααοην πὶ ἰη ὅσον υπι Τἤταςεπι ρ. 
121, δὲς [γιοιηεάς ρ.121. ἃς τ2Σ. δὶς Τρεο- 
ἄονμς.., ΤΡεοάοβι! ἀϊχεταητ Γιατὶ. 4] ἴπ- 
τετἀμ πὶ ἄς τεσεητίογε ον αἰριγατιοἢ 8 ἕο ΓΠῚ 8 ΠῚ»: 
1ὰΔ εἴξ, τῦ' Ἡ ἀϊανϊαΐδαν ρατίεαι., αὐς ἴῃ 
2111|ὰ5. Η Ἰοσυπὶ [ἀςεε τ. ἴω (υἷ5. φαἀπιρυε- 
ΤυμΣς ΠΙΟΠΙΠΊοπιϊ5) υ ΊΓΑΙΝ 5, ἃ 9 Ε- 
ΜΟΒΤΒΕΝΒΒ5, ἃ ἰχρίαβ δἴτεγδαν τὸ Η 
ΡΑΓ[:ΠΊ ΡΓΟ ἰξίερτο Ἡ υἱγρδγαπῖ, υὐ ἴὰ 
Ἀ ἼΟΔΒΕ ἄς, ρᾶξ. 120. δ τεσ. Ερίωνετο 
Γρ᾿τ τὰ πΆ Ἰεηε πῇ ὅς δίρεγμπ) εχ ἀυαθι5. ἱ- 
το ἀϊ δτῖ5 Ραγιθυς τὸ Ἡ εοπῆδιοβ εἴτε τε ΐζε 
Οδίεγνανίς ῬΟΥρΡΌΥΓ. Ρᾶξ. τογ. ὅς Οεοτρί8 
ΟΠατοδοίς5 Ρ. 107. ὅς τοβ. ἢ. 2. Οτῶ- 
08. διυΐοπι δηια08 εοάεη) ργοτίυς τη0- 
ἄο ἃς τεεεητίονεβ τὸ Θ ργοπαυρςοῖαίδ ἀρυῦ- 
ἐε εοηῇει. Αρυὰ ΑΒυϊρματαγίαπν , Εὰ- 
τΥο απ, Δ] οἴφυς δετῖριονε5 Ατάδίςος ἵπὲ- 
ἀϊτοβ., οδίεγγανίὶ τὸ Θ᾽ ἴπ ποπιϊηῖϊσα 8. ΡΓΟ- 
ΡΓΠ5 ]1Π}Π|4 ς΄. πα 8 ΠῚ ρὸτ ᾿ἰτεγᾶ Ατᾶ- 
ΟἱςσαπΠΊ χε. (εὰ ἰεηρεγ 9 ἃ τεξξς αυϊάειη 9 
Ρέτ 2(εὲ ἐχρτείία πὶ ἔμ Π{Φ ρ.. 128, Τὸ 9. τηῖν 
ΒαἰΟΌΪ απ σατίϊν πὶ. ποῆτο ἤπιε 9. εοηίρ᾽- 
οἴταῦ ἴπ 48 4π) δητί 4 Πππ4 Ππίςεῖριῖοπς 
8. (]. ΟΒαπάϊεγο εὐΐτα ρ, 147. ἈΒομιδοίςα 
ἔοιτπα τὸ Θ᾽, 4ὺς ἴῃ τάθἷ15 δίς] Οὐ 4]- 
ἃςγί! σοπίρίεἴτατ, φυάαυς Μεοβιίδυςοηΐο ποῦ 
Ἰηἀιέξῖα πἰῇ ροίξ τοι Κὶ Οανδῃ πη 9 ἱππηιοτῖσ 
ἴο νἱάετυγ., Ιοῆξεὲ δηϊθυΐοτ εἰς 7) ἃς ἴα 
ΜΜοιυπιεηιτῖ5 Ειγυΐοϊα. ΟσσυΓΕΙΕ ΡτΟΌΦΓΩΓ 
Ρ. τότ. ΤΣ Θ ἴογπια φυδάτατα τερετίτυτ 
δῆτα} ΠΊ ταὶς [π|ςτὶρεοπίδυ5 Βεφραφηδὸν «5 
Χαιδῖὶς ριτός. ὃς τῷ Θ δυϊεῖὰ ; ἅ ἀε 11- 
1115 ἃ δίπιοηϊάς δήάϊτι9) ςουΐεν ποτὶ απ 
Θτκεανμηι Ὁ 1 αιηανααι ἰἸτανμην Ζοαππῖρ 
ει ποϊ 1) Ζιεοης τγε:. ἕν 4. ὅς 6]. Ῥεῖ 
(ὐετπδτάι θυ κεῖ οὐρα αιοηεη, γ Ῥταβάς 

ΙΝ ΩΝ ΕΝ ΒΕ κι Ν. 
ΕἸ. χα Θοεη: ἂς δ)ηϊοπί ἄς (εο Ῥοεῖδ ὅς 
ῬΗΠοίορπο,, Οἱεγα)εξεὶ τ γό8, ἴπ 4. 

τὰ Θεολογέμενα τῆς ᾿Αριϑιριητικὴςγ ρτετίο- 
απ ΡγιΠπᾶροτίοῳ ΡΗΙοίορηϊα Μοπαπιεη- 
τυπὶ., (θαγεῖὶ Οτἴάςε ταπίυπι Ρατὶβ. ἀρυά 
Ομ εᾶπυπν Ν᾿ νος με] πὶ τ 943. ἱπ 4. εἀϊ- 
τὰΠ1) ἃς πον Εαϊτίοπε ἀϊρη} Πτπηυ πὶ ρ. 543. 
ὅς Σ44. Μυΐτα {ΠΠ||ὰς ἴοςα ἔξ! ἰςίτεν ΠΠ 0] Πγατα 
ἴαωατ ἃ Μευτῆο ἱπ' Πἰδτο ἀε βϑεπανίο Ῥγ- 
ἐβαψογῖςο, ἀρὰ τόπον, Ὑπέίδυτ, Απτῖ- 
αυΐ. Οτῶς.- Τ. ἸΧ. 

ΘΡῆνο» ὅς Οἴκτοι, φυϑηαιη᾽ ροειηαῖα ἤς ἀ1-- 
ςευδητ" Ρ. 179. 

ΔῊ 
[π΄ νετογγῖ αλ18. Τη τὶ ριϊοηῖθαβ ἀρυᾷ 4π-- 

« τἰαυϊ πος Οτᾷοοβ᾽ ἰογπια τῷ Υ ἃ ἔοτ- 
πὰ τῷὸ Ο ποη ἀϊΐοτεραε.. Νεῖετες Οταεῖ 
σλτέθϑης ἤδς νος8]1} Ὑ »γ φυειηααἀπιοάμιη Ε-᾿ 
ἀγα (οἱ νοσὰ]} Ὁ, 4υἱ ἔοτιε ΖΞοῖεβ' (εευτὶ 
{υπῖ»γ) ἃ 4υϊθυς ἀϊσεθαίαν ὕγυμεα, ἃς ὕρκοιον, 
ΡΓΙῸ ἔνοκεα δὲ ἕκοιον 7) ἃς ἔς {{πη|118.) Ρ8ξ-. 
170. (υπὶ δυϊςη γεγογγι πὶ οπγηΐαπη Οὐᾷ- 
εἱ ποπ ἢάβετεδῖ τὸ Ὑ, διης ἐπ εογαη) [Π π΄ 
ἐετ! ρου. ΑΜΌΜΟΝ., ρῖο ᾿ἉΜΥ"-- 
ΜΩΝ.. Ηίης 4υσφυε γεΐετες [διίηὶ Οτα- 
τη) ᾿ἰπσυ 8ΠΊ) ἃς ρταίετ πὶ ΓοτΙ σ4 ΠῚ), ΡεΓ- 
Ρέτυο {εσοτῖ, (αρε ο ριο « ροίιμεζυητ, αζ 
ἢ (οἷυπιηα Κ οἰζται δ; σοη οἱ) ῥΥΐτηο:, π 45 
σεδο; ὅς. Ρτὸ Οθηψη!.) ρτίνιμε γ, πανίθη: ὅζςο, 
40 4υἱάδιι ταυταῖο ετἰ 8 ἀνο Αὐξυΐεο 
τη ΐ τ 9. 101 (ΔἸ τε πλ. 7. δὲ ροίϊ ν᾽ σοπίοπυπι᾽ 
“ νοζαὶς ἰεφυείοταν,, Πσυτ 1π τοίπη:γ ὑο1- 
117) υοἱέμγπησ), ὅς. ρ. τό. ὅς 1τγο; Οσηΐογ 
ΟπλπΐπΟ» 408 ἂς ἰὸς ἀἰπιηβ ἴπ [πάϊοε ἴα 
Ο., ἃ ε- ΧΥΙ. ρΡ. 26. ὅς ε44ᾳ. ἩΤϊοτῖς 
Οταςατ. ὅς Βεϊπαγαπὶ [{ιἰτετγασι ἰοαπῆΐβ 
Ἰλεϊ0} 411) Ετοπα γ752. ἴῃ 4. Ρ: 170. Αρὺδ' 
δου 4υ ΠΊηος τάεος τι Β' ςουοπδητὶ δ - 
“εν ἱπιετάυὶ ἘΧρΙεθας 570. ὅς ράο ἴῃ’ 4υ]-- 
δυίά ην νος δι ᾿Ιάτη να᾽εθατ φυοὰ Β᾽.,. Π10.: 
ἀο ἴῃ’ 4116 1ἀε φυοὰ Ὁ Κοπίοηδηβ. δὶς ἀρυὰ 
Ἡερίαοβ 3 οὐπὶ ἄσρες ἐπὶ Ρτοβυποίδτατ ὁ) 
(εἀ ἥπε πος ἠάσες ἱεπὶ ριοπυποίδιυγ τ 
ἢτετα σοἠΐοπδης Ρ. 171, Δυσιποῦο τὸ Υ 
ΟἸἸπὶ ἃ ἴογιηα τῷ Ὁ ἀετίνδιυπ ἃς ἀςεἤἥ!ξχιαι 
Ρυϊεῖ ΟἹ]. Βαι ΠΟ] εΙΩΥ 5. ΝΠ Τὰ ΠΊΠ.0}5 Ρ. 170, 
ἈπτΙφαὶ ΠΊηγὰ ἰογηιᾶ τὸ Υ) εαὐάεπι ἴαΐτ ἃς 
τὰν [Τ,αετὶπὶ ) ὅς ἴη Εττυίςῖ5 πηοππγξητ 15 
«οπίρίεἴτυτ Ρ. 170. δὶς Ν ρτο Υ. ἴὰ 4υο- 
ἀλα ΣΕΈΔΕΝΚΟΝ. ἘΠΙΦΑΝΟΝ δ πυηὶ 
πὸ ἀρυὰ Ηδγω , ἴῃ. μὰ πλ1{πγ8τὶ δι15. 481-- 
Ὀυίάαπν δγτγαςυίατμπι.) ὃ. ἴῃ δεῖϊπυπῖ8 
ΠΌΠΙΠΙΟ »γ ἷπ 400 ἴερίτυγ ἩΝΨΑΣ ρδξ- 
τόδ, ἴπ δητί 4! Πιῦο πιᾶτοτε αυοὰ Αη- 
«οὔᾶᾷ 4 (Ο]. ΟἸϊνίει! τερειίαηὶ ἕως γυζ 
ἴω. δίξεο δὲ Π)ε]ίᾶσο , ἴοιπηδ τῷΆὸ Υ δά 
βεξυταπὶ τῇ Ῥ ριοχίης δεςεάϊι. ,» ὅς δζ 
ΡΓοϊμάς ἴαρε σοπίιία ἔμεγαδτ Ρ. τόδ. ποῖ. 
3. 0 ἴη [πἰοτρτίους [διῖπα δρυὰ Οτάυῖε- 
τὰ] 7) Ρυπόϊὶ γἱοεβ ξεττ Ρδ 5. 134» ἸΣ 2, 

ἂν 



ΙΪΝΠΕΧ ΒΒΕΒῦὺῦ Μ. 
Υ̓͂ ἃ οἱ. αἱ ὃς εποπο ἔχου δ᾽ σςοηξυΐα ἔμ 1{-΄ 
ἔς οὔ ρτοπυῃςί δι! οῃφ)) ρᾶῖεῖ ε ΤΠεο σΟΙ 
ΑΟὐγδανπιαιῖςὶ [ἰρτὸ 7. “4υἱ ἢος ίξευΐο ἢο- 
ταΐς.), δ πιἰ}}]ε τευ ϊαθ ἀὲ τοέξα (ςτὶθεη- 
ἂϊ ταιίοπθ ἱπ Οκχοηϊεηῇ Β,ΡΙ οι ες [ἐτ- 
νδίαβ τεϊϊ4υἶϊς , αυφίθη ΧΙ... ἀοοσρηῖ ) 
ἀυᾶπάο α΄ (ετἰδεῖς οροτίεαῖ ὅς 4υηάο ε σ' 
τοτἀεφυς, υδὶ οἐ γ ὅς αδὶ σ΄. ρᾶξ. 127. 
ποῖ, τ, ΖΈοϊες γ 4υἱ (ρίτιτ Ἰεὰὶ ξαιάςξητϊ) 
νοςε8 δὺ Υ᾽ ἱπείριδφητες 6ὸ ποῖβϑῃϊ , ςοῃ- 
[τὰ σοπηΠ πεῖ σδιῖετού πὶ ΟἿ  ΟΟΥᾺΠῚ - 
(πὶ γ Οδίεγνδαις Ρογρηγτγο Ραζ. 114. δ .- 
σαπῖα ΖΕο ευῃ δὰ Ν' [μδτῖηι σοπίοηϑη- 
τἰς ἰοπὺπὶ Ρτοχίιμς δοσεάσθαι ρᾶζ. 1:20. 
Ὑδυ πϊπυίς!ϊ οσὐτῆνι [,411πὶ νεῖ] ς 8 ἰπ 
φυράάπι Μοπυπιεπίο ἴδιο δεσ ἀπε πη ὦ’ 
τιάετα ἀειεςο ρ. 144. 

Ὑτόέκχσισις φυϊὰ ἢτ ρδξ. 180. δι ἰδ14, π, τὸ 
ἣ 

Ὡς 

Ὑποδιαστολὴγ 4υα ποτα νι! ὅς ἔοτ- 
πιϑτη τείετς ἡ» ὅς ἴθ συϊδυίάἀαιη Ιοςὶς νίςες 
φετεῦδς , εἰά4ιςε ἰοτίε οἱἱρίηςπι ἀεάϊς ρα. 
129. 135. ὅς 136. ασυδίήαυς νεῖογε3 

ταφτὶςὶ) τείετεπις Ῥουρηντίο 83. 41115.) δά- 
Ηἰθεδαηΐ δὰ {εραγαηὴδς ὅ αἰππιπσυεπ 5 
ψνοςε8 9» 4υζ εοηΐωπάϊ! ὅς ςοηγηγί(ςετὶ ρΡοιε- 
γαπί γ 4υεπιαάπηοάμη) 'ἰπ ἔστιν, γ) αξίος » 
Οδἱ νιάς8 τὴν ὑποδιαστολὴν .. ποίϊγα νἱγ- 
κυ] ρῥτογίωας {{Π}}}6 πὸ 7) ς σοπίῃ ἡ ἄδτΓ σὰ ΠΣ 
ἔστι Νόξιςς) δὲ ἴῃ ἔστιν 7) ὃς γ) νεὶ ἕ- 
δτιν, ὃς γ» ἢς ςοπίυπαάδτζυγ οσὐηὶ ἔστι γἕφγ 
Ρᾶξ. τογ7. 108, ὅς 1δ᾽14.. π΄ ποῖ. Ρδξ. τι 5. 
1729. ΟῚ εἰξ ρτορτίς, ἔεὰ δϑυῆνε ριοίο- 
ἄϊα , ἰηζυϊς ΡοιρΆυγ. ρᾶΐζ. τοῦ. ὅς τοϑ, ὃς 
ἱπεάϊτυς Τἰσηγῇϊ ΤἬτγαςῖς δομο]!αἴϊε8. ρν 
τοϑ. ἴῃ ποῖ. Ηχς ὑποδιαστολὴ» αυοά εἰξ 
δημεῖον διαστάσεως λέξεων πεαὶ τὸν συΐ- 
ταξιν ἐμφιβαλλομεέτων., συώᾳις διχερεὶ τοὶ 
δοκοττον δνῶσϑαι, ἄστη σοπδῖγα καὶ ὑφὲν συ- 
γάπτε τὸ δοκδυνῖα διαιρέίσϑαι γ 6 ποίτί9 
οἴη δυ5 Εἀϊτογιθ5 ἃ ΤΥ̓ΡΟΡΓΔΡἢ 8. φυλῇ 
{εὐὔὐρετ οηλ}4 εἰ ., πὲς τεῖεπια εἰ οἱ τη 
Ρβυςὶς δἀπιοάυηι νοςίδι 8.) υἱ ἴῃ ὅδ, τε» 
δ, τι γχ τὸ) τε ἅς. πε ξσοπίμπάδητυγ συπὶ 
ὅτε, ὅτι γ τότε ὅ(. βϑρ. 1τοϑ. ποῖ. ὅς ρ. 
129. ϑαρίυβ οςοσυτληῖ εἴη Ηοιηετίεο (οὐϊΐεε 
ἸΜαιεοίδηο (ΟΟΘΕΟΊΤΟΝ, ρΡ. τ). 
Ὑφὲεν., 4υχᾷ ρουηίτυγ ὧν ταῖς συνϑέσεσι 
ΤῊΣ κχεξέων) ὅτε ὃδυν λέξεις ἐν τῷ ἅμα 
ἐφεΐλεσι λέγεσθαι γ οἵον οαρχιττραΐτηγος » 

τὺ 
Φιχολογος.» Διομ δης 7), ὅς« αυᾷ συωοΐκγει 
χω 

τὰ δοκῆντα διαιρῶσϑοιν, Ἰηφαῖς 5. ΠοἹ αἴεβ 
Ἰπεά τα ἴα Γ ΟὨΥ̓Π Ὑ ναοῖς Τ ἐχν)ν Γραμ- 
Αάτικὴν, ΡᾶΚ. τοδ. 1ῃ ποῖ, ἅ ἀς 4υᾶ νὶ- 
ἂς ῬοΟΙρΡὮΥΓ. ΡᾶΡ. το7. ὅς 168. ὅς τς. ΠΟἢ 
εἰ ρίορτῖς , (εὰ δρυῆνες προσῳδία γ) ἰπ- 
ἀυϊ τάε ῬοΥρἤγ", ρ΄. το. ὃς τοδ. ὅς 
ϑεῃο!  αὐξες ΤΠ Ίοηγ ἶ ΤΏ τγαςι5 ἴῃ ποῖ. ρμᾶσ. 
τοῦ, Ηος {ἰξηὰ}., (οἸ]οεῖ Σ ὑφ ὲν διαγνώ- 
σι.» παρέχόσα ὅτι ἡνωρκένῃ ἐστὶν υἱ λέξις 
ἴραυϊς ῬοΟΙρΡΏγΓ. ρμάρ. τος. φυοά γείεγεβ 
ιουγῆϊ Τηταςῖς τεπηροῖς ,) ἀζ ἰοπρε δηῖς 
ῬΟΓΡΏΥΓΤΙ! χιδίεπη. υἱαγραίς ρᾶῖεῖ, "8 ῶο- 
ἔτι. Ἑαϊτοιθυς. ἄς Τγροξιίάρῆις ρῥτοιίως 

Οτγϑηι- 

Ναυη Ὀγοίδηΐ 
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σα πὴ εἰ ρϑς. τοϑ. ἢ, ὅς πὰ Ηοτηετίοο᾽ 
(οάϊες Μαιεῖαπο ΠΟΟΓΙΝ, (υνατυῦι 
που ἵᾶτο Οεςυτττ ρ8ς. 129Φ. ἤος αυδαὺς 
απ ρεπάππι αἰςῖς ῬοΓρηγγ. ρᾶβ. 117. ὃς 
118. 129. ὅς 1320. σὴ Οςουγτυπτ τὰ ὦ» 
δύο λέξεσι συνημι είγην διάνοιαν εἐἶπαγγελ' 
λόμᾶνα ) διΟΥ γ" τόξοτα λωβητὴρ “.» ἐν 

ἃὰρ νοέίτοαι τῷ δυο, ὠντὴ τῷ.) διὰ τῶν 
τοξὼν λωβωώμῆνε... «..... χοὶλ γ “' πυλαρ- 
ταο κρατεροῖο" γ)) μία γὰρ εκ τῆν δυ λέξεών 

᾽ ἐ ΄ , ᾿ - 
ἐστιν αὶ διαγοια, γ 8 βέλεται λεγε!» γ τὸ 
τος πύλας ἐπαρτῶντος (σχυρὼῶς κ' τ, λ. 

Ὁ 
ΟΠε 9. Αἀ [τα] ταπὶ δαογδη) Ἐδγάϊ πδη- 
ἀι ὕρῃε!ι 4 Νίεοϊαο (οἱειῖο δι έξαπι 

ὅς ἰμ]υζίται αι γ) Αἀάἀιτίοηθ 9. ὅς Επιηοηά ατῖος 
πες πυρέγὰα , Ττυάίο ὅς στα (]. ᾿οαποι5 
Τοπιίδιςὶ (ἸοΪς} δεραί !δηὶ 111, ΓΝ Ἰςοὶ 
εχ ἔγαῖτε περοιὶβ.» [0], Τ,, ΨΊ1. πυδηυίοτρι. 
Ρ- 24:5. ἦν τ, 

ὕπεϊα!ες Πτεταβ τηφιηοιδηῖ 5. ΕΗ ἸϑΓΟ ΠΥ ΠῚ0}5. 9 
ἴω. Ῥιοΐορο ἰπ Ισθυπὶ, ,) υδὲ ργὸ “ποίβὶῖ1-- 
ὑκε ᾿ἴτοτιθ φυϊάδην Ἰεραπτ Ππλελαίδα: γ7γ. ἃς 
Πυρὰὺς Βετγγαγίςη 5 ἴῃ Εριἴοϊα Ν. δὰ Ε- 
φιμμτάυπι Ρ. 145. ποῖ, τ. Α Ῥείτουΐο ἀἰτ' 
ΘυμτΓ 4ηηάγαία Ρ. 14}. 

ν 

ἵ 7 ΑἸξυλτηετα (οη Μαΐίδπο ) : {{ΠΠ|18 Ἔτι’ 
ἀϊτὰ8 ΠΙΒεΥ ἰη(οΥῖρτα 5) ή ευν ο ἀεἰ } οτῖσὶπς 

εἰ απεϊορίτὰ ἀἱ Ῥαϊετηιο 7) ὁ 4ε᾽ ρτϊηιὶ αὐὲ- 
τατον} ἀεἰἰᾳ δίιειίία ε ἀε1} Ἰαΐρ 7. ἴπ. Ῥά4- 
Ἰεγηηο τότ4. ἴῃ 4. Ρ. 1Σ8. ἢ. ἐ- 

ΟἹ. Ν αἰ] δγίϊα 5 ἴπ ἔω8 «ξγερῖα Νετοπεηῆ Ο- 
Ῥέα 5. Η]Ἰεγοηγιηΐ Εαἀιτίοης ποζϑίις Ρ. 
Ἴλτι Ὦ. 

Εττυτῖᾳς ΜΜέσπαίξει 
τες. Ν'΄. πη Βιδιοιῃεςα. 

ἱ ἀἸνΙ ΠΤ ΠῚ ὅς ΠυπιδηδΓΠλ ΓΟΙυ τ 
1 Ότοβ ρυςγὰπὶ για ς » ὅς τεςογάδτϊοπε τοτ- 
4061} {ΠῚ Π}Ϊ5.7. τ Δ)υπῖ γ, 140 115. ξυΐίδις 
ἀυϊες ἀϊ πὶ8.),) ἴεφυς [υἱρίς αι! Πο5 διςσυξὶ 
Ἰοτίαη Ἰλτίτατς 7. τείειτ Ῥειγαῖςῃδ Ερ οι 
18 αἰτίη δὰ Μαιευπὶ Ν διγοπεπὶ Ρ. 709. 
[ες υπαϊ τοῦ Τρίϊυβ ορεγυπη Εά. Βαῇ]. 1η 
(01. ΜΌΧΧΟΙ. ρ. 262. ηὸοῖ, 1): 400 18- 
ἴηςἢ «οηΐεῦ (2), Γιδυτεωτί τη Με πὴ ΡᾶΓ. 
216. ὅς 217, ΑπἸΌγοΙ! Τταγοῦ τὶ), Οἐ- 
μετὰ ( ἀπ) 8] ἀυ]οηΠΠ τ... νῖτα) 4 4πὶ ΡΤ“ 
ΡοΙυΪτ εὐυ άςηλ Εριηο! τα τ) Ε ἀιτοηὶ ΕἸςπ 
Γεπι, 1752, 2, ΨΟ]. ἴῃ [0]. ἴῃ σὰὺ8 4υΐάεπὶ 
ἐγ ἀἸτἸ 18 ΑἸΠΡΙΟΠΙ για Η ἴοτῖα [{{ε- 
ΓΤ ΕἸοΙεῆτ πὰ 80 δηῆπο ΜΟΧΟΤΙ, υἵο 
4υςε δὰ «ἀπηρυη ΜΙΟΟΘΟΓΟΧΙ,, εκ ποηὺσ 

Στ ἢ- 

ΒΙΌΙΠ1Ο» 
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πλεπτὶϑ ἡ ΡΟ ΠΠολααΥ ποπάμπι εὐἀϊτ|89 ἀοέϊε 
ἀεάιυέξα εἴ, 

 λιίσδηα Βι δ] οεῆεςα,, Ψὶ ἴπ ΒΙΡΙΙοΙΠεςα, 
ΕἸ. ΄1ὰ Νεραᾳ ( Εταπεῖίοις ὅς Ῥριγὰς } ἔϊα- 
ΓΕ 5 5». δπι[ θη ΓΓΙΓΕΤΣ ΠῚ 7. 4υΐη4υε-" 
Τετηΐυτη ἅς, ςοπίξαεηϑτυιθ. ται οβαπὶ 4- 
συϊε ἀετεχογαπι, ὅς. ξο]]ς  ΠΠπιο αἵὰ φοπι- 
ῬΙοΟΡανογαπεὲ ρᾶρ, 14. ὅς ας, ἴῃ ποῖ, Οου- 
ἴετ ἴπ ἢος [πάϊος ἃς ἱπ νοςὲ Φαίηαμες 
ΣΟ: ,ςς 

Δ ε!Π]εΐαπαν ἀφ ΒΕΙ1ο ἴα ϑύόνος Βαϊ πε Ν᾽ νοΙ- 
ξδηρι τ ἱ,αΖί τ πη τταάϊ Οὐείπεταβ. 9 Πὲς ςΓΕ5 
ἀϊτ Εἰρῆϊς. δὶς Οεογρίυῃς Μεγυα ἂς 1π- 
ἴεξτο ἀριια (ς Ν᾽ ε]1]ς)ο 8] 0 ρίοτίατας με - 
Γὰῖ Ρ. 262. ποῖ. 

' ἐπετογὺπι Ρ Δεν οἰου ω Πα πιαπίτας , Ρτὰ ἄςπ- 
εἴα ΟἸΝΠΠ 5.7). (Ο]]ετγεῖα ,) οἰοαυδητία οχεαπιν 
ῬοΟΙΔη68., ἰηβεπὶ ΠΊ 80ΓῈ ) δουςυτα ὅς ρεῖ- 
ΤΡΊτΑΧ 7. Πλογΐτα ᾿ἰτεγατῖα, {ξἰγρὶ5 ἀπτίφ ς885, 
Ρᾶβ. 266. ὅς 267. ὅς ἰνϊ]4, ἴα ποῖα. δεηε- 
τα Π) ΜΔιγοπαγ ΠΏ ἴοι πη ὅς γόπεσθβ Ρ8ξ. 
267. Ν᾽ επεϊτίγυῃι 7) Οπλμΐ 8 [εγὼ ὅς τηᾶ- 
γἰβ. ἐε]1ς 118. αἰβαεητίαιη, ἀοἰοτι ρείοπόπη ἴο- 
βεῖε τῖρι ν᾽ άἀεδιί5 ἵπ 1114 4: 8πΔῈὶ ΡΙΟΓΟΡΙ5 
Οὐζχυβ Εριάαα)ηὶ {εέϊσ ρὰρ. 29. ὅς ἰδ 4. 
ποῖ. 1, Νεπεῖϊῳ 9 οδίογνδιτε Δ οἱ ταῖγὶο 5 
ἴτα Ῥαιτγίσϊογυπι Ν᾽ ἐπειογαπι Γὰτ7γ υς ει 
πλυηάμς) φυοα {0]]σες ἐ45 σύεανεγε Ρ. 267. 

Μ ετοπεπίϊς (ἰρίτα! ΒΙΒΙΙοτῃεςα.. ΝᾺ ἰπ Βι- 
δΙοιαςα, 

δι ψιδοεὶς ΒΙΒΙῈοΙῆεςα. Ὗ', η΄ ΒΙδΙοΙΠοςα. 
Ψιῆοτ Τυπεπεηῖῆπς ἰδυάδίας ἴῃ ΟΠτοηΐςο ρ. 

50. ΠΟ. 6, ἀεὶ Ρᾶρ, 31. ποῖ, 1. ΓδίεΙ 0 
ἽΜεοΙ1414 (οηί]ς, (ὐοη!ξαπιΐπορο!, 7ωθεπη- 
τε Απαίξαίϊο ἰπιρεγάτοτς ) (ἀπδὲὰ Ενδηρε- 
18.) τἄπη 4 πὶ 4 τάϊοῖῖς Ενδηρεὶ"τ}5 ς ΟΠ" 
ΡοΙΪ τα, τοργεπεη!α ὅς εἰπεη ἄατα ἔα! ; ἐς 

400 δὐευπάα ἐρτερὶα Ῥεῖτὶ ΝΥ ἘΠΕ] τη ει Ὠ1- 
{εττδιὶο.. 

ίποκ Αποεηῖτατ. ΡΆΠῸΟΙος. Μεάϊς, Ττα)εξ. 
δὰ ἈΠεηυπὶ 1730. ἴῃ 8. Ρ. 24. ἢ. δ. 

Ψιηάοροπεοαί Βιδ]οιπεσα.. ΜΝ, ἴῃ ΒΙΡ]1ο- 
ἰῆεςα. 
Ίατί εν τα (ΤοΠ παῖς) ΜεΠ᾽πεπῆς, ἀεἼ Ῥοεεὶ 
δλοϊαπὶ [ἶδτο ργίηηο5) πεὶ φια ες β τγαεέα ἀε᾽ 
Ῥοεεὶ Βηεοί ἠοῖ γ,. ὁ ἀεὶ ονλρίπε 6 ῥγοστε 0 
εἶα ροιβα πε} 109]4 ἀὲ διίοῖμα . 16 Να: 
ΡοΪὴ 1τ667. ἱπ 4. 

Νίνξυϊα,, Ἰυάϊες Μοηιίϑυςοηϊογ, ἢ ποπ ρτί- 
ἴ«α οὐγμηΐηο νετυΐϊδεὶβ ; πες Ἂ8Π0 δηιτίαυς 
408) τέλεια 7 ὑπυτείλεια ,) ἃς μέση «ιν λει ἢ) 
ΠΟῸΠ ΓἈΠΊΘΩ 1{8 Γοσθηῖ 65 (πὶ), οὐδὲ τα σά ἡ. 
Οταοίβ δηποῦυ πὴ Ρἷι85 αὐὶ}} οσσινγᾶηῖ 9 δὰ 
Οὔλη πὶ ΠῚ1Π Πγ41η- αἸ {πη ἘἸΟπ ἐπὶ ροητᾷ, ὅς 
αυϊάεαι ἔοταια ποάιεγηὰ ργογίω5 ἤτα}]} , Ε- 
γυίάετη Ριου5. ἤἥρυτα εἴα.) 1ΠΠΠυ|4ς γἱὶ- 
σε ἰπ ΠἸ0Ϊτ15 ἰοοῖὶς ἐχρίεθαις καὶ υἱποδιαςο- 
λὴ ἃ νεϊετῖθι5 (τααπαιῖς ἴαρε ΠῚς ΠΣ 05 

Γαῖα Ρ. 176. 

ιν ( Ἑάδυλτάμυβ }) ἰπ ἐρτγερία (μα Ὠι{{ετ- 
τἀτοης ἐς Ἐρίταρῃίο την} Τιτι Ε]ανὶϊ 
ΟἸευνς ααῖ8.,, νιτὶ (Ἰοπηα τις ἃς Ματγιγτὶς , 
Ὀτθιηΐὶ 1717. ὅς Τοῆ. 23. 4ε]|4 ΕΒ ἀεεοϊία 
ἀὶ Οραμεοῖ δεϊεηεἰδεὶ ἀεὶ Ῥ, Οαἰ]ον εν γ ἰΔὰ- 
ἄλτυβ Ρ. 158. ὅς 1014... ΠνΦ τ. ἃς Ρ. χόο. 

ἘΝ ΌΝΕΧ ΨΕ π ΝΜ. 

ΨΜοςβ118. Ρυηξξ4 Οὐἰεπιϑίαιπ. Μ, ἴῃ Ῥυπέα, 
Μοῖῆτωυς ( [(ἀϑεὰβ. } ΠΠτετατα πὶ (Θοπιρεπάϊα,, 

4υδ ἴῃ οὐ. οςευτταπῖν ποῦ ἔεῃρετ αἴΐδα 
συλ 8 οἰξ ρὲ 17... .ὅς ἰδ]. ἢ. τὸ 

ὟΝ 

Δεηθίγι αὶ ( Ῥδυ!Π ας) ὅς ΑἸςσυΐπυϑ., 78- 
δεῆῖς (άγοϊο Μάῶαρπο., ρυηέζοτυμῃ ἀϊ-- 

{τη δξιο πος τοἤίτισγαητ Ρ88. 134: 

 εἴιδτα (. 54χε- ΝΥ εἴπη} ὅς Π|επαςὶ 86- 
τε ΠΠη5 υχ Βαρπδηβ, (ἰὅτοίυ5 Αυρὰ- 
Πὰς 5 Ἐργερίι5. Πτελαάγαηι σὨ]τοτ, Πτεταῖο- 
ταπηα8 ἰδωτογ, ῬυΏςερ5 (Ρτα ποίξε 85 811- 
ἄες Ἰοῆξε ροῆτυβ., εκτορίοσι Η οπιετὶ ο- 
ἀ!ςεπλ 0 ΗἩ απιδυγρει Β ἐρυθ]ῖοα ἰπ πον 
ἔϊγαπὶ υὐὰ πὶ ρεῖθγα 7) δορίίφυς ΜΔ εποιὶδ8 
{Γἀπίπιἰτῖετε ἀϊρηδῖι8 εἰς Ρ. 267. ποῖ. 

ΧΥ Ἰγπτῖπ ( Πεοηάγάιβ )} Μοαδεμπας 8. 0441" 
ΤΙΟΙ νάγθγαη αὖ ὑπάεοίηο ἴδοι ϊο [(τῖ- 
ΡτΓΟπὰ ΠῚ ἰρες! πηίη8 εαϊάϊτ Ρ. 149. 

Δ ογγει ποϊάῖῃβ Ρ. χ43. 

νι 
Χ Τιαιἱπαπὶ ἀετίναιαγ 4 αὶ στῶζο, 4ποά 

18 Ναχι Ν᾿ υπλὶ (πγ4τ1 5, δρυι ἃ Β ΑΙ 81» 
ΝΑΧΊΩΝ, ροΐτυ εἰς ρίο Ξ,, ρΡᾶξ:. τόδ. 
ὅς αρυὰ Οὐοἰιζίμπη ΠΏ Ναυη ἌΧΥΡ.. 
Βατὶαὶ δητῖφυϊ ἴἄρε ρῖοὸ Χ [οτἰρίεγωπε. ΜΓ) 
ας ἱπ [αἰοτ!ρεϊοαίδυ9 ΝΧΘΟΝ ὅ ΟΟΝ.- 
ΙΝΝ ΧΟ, ριὸ ὠκοῦ Θ᾽ οοηήμ 7 ἴῃ ΠΟς 
ἱπλίτατὶ νεῖθγεβ Οτῶζος 7 401 δηῖε ἱπνέπ- 
ταῦ τοῦ Ἔ, (γε ραπι κσν υζ ἴῃ πιο ΠΠ τη ἃ 
Ἰηϊςτιριίοης.,, ΑΝΑΚΣΞΙΔΑΜΟΣΞ ΔΕΥΚ. 
ΞΙΔΑΜΟ ΤῸ ΑΝΆΑΚΞΑΝΔΡΟ, ρῖὸ ᾽'Α. 
ναξίδαμκος Δευξιδάμια, ) τῷ ̓ Αγαξανδρε Ρ, 
ΔΙΣΣ ὦ Ἐς ὴ 

Χεπορῆδπες ὃ Κολοφώνιος), Ιαιάαῖις πα Ηο, 
ΠηεγῖΟ 5. 50 01}15 Μαιοιϑη}85 Ρ. 18;. ποῖ. 

Χεπορδοηῖεπι ἰτηἰιατας ΟΠοΙϊοία8. Ρᾶξ. 49, 
ποῖ. 3, ; 

ε Χεηορποηῖε Βσεοεῖρῖα δριιά Μίφοδγ, ἱπ δ: 
ἑδωνιᾷὶ Ρ. 68, 

. 

ἴπ Ἰηἰετίρτίοης [ματα ἀρ ὉΟτυϊογυτα 
Ρυηξεὶ νίςςς ξογῖς Ρν 134. ἢν 2. 
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7 Απιε ἱηνεηίυηὶ τὸ Ζ.»,. Οτὰοῖ ρΓῸ ἐὸ 
. (ετἰδεῦᾶπε σδ, φυοὰ Γερὶπαοτιμγτ Γ) οΟΤῈ8 

ἀιςεητες συρήσδὼ γχ, ΟὈίετναηις ᾿)ιοιπεις ρ, 
χϑι, Ηϊης δαρμρῇο, ΖΞΟ]14 ρυς}]} αν) ὐ ἐρτεξις 
οὐἱεῖναι [1]. )υδοπες ἰξεὶμο] ἀΐϊο51η ΠτΙἶο- 
τα Οἰφολτυῖη ὅς. [,ατἰ πάτα. [πτογαταν, ρ. 
27. ὅς 18. ὕσδων αἰκῖς, ρτο ὀζων! 7γ. ἀρ ἃ 
Ἡςιμηοσεπειῃ. περὶ .1δ. τόμ. Β΄: δρ..:πε: 

Σ γλυκ. 
ἐν ΚΟΡΡαν 5 ἔδὼγ ψυχρὸν κελαδεῖ δι ᾽ὕσ- 

ἰδὼν καλῶν 
( Ν ετίως ουἹυς ρυίοτγ, ρᾶτς εἰ ἢερτβεπλίπηε - 
τίς ἀαᾳέϊγὶῖςα,,. ροίϊετίοτγ, ττςβ αἰτηοϊ ροάο9 
διπδίςι )9᾽ οὐγοκια 4744 7εβιά Μοη πὲ 11: 

ἐγ γαηλος αΥξονθηα 10. αἰυγ μη, ᾿ ἴτα εηπτα ἰερὶ 
ὕσδων ἴη ΑἸάι ἃ Πποτο. ὅτ ἴῃ Ἡ οτϑοῦςεης -Ε- 
ΤῊ ΡάγΙ Ἦ νοῦ ΟΣ 11 ΥΙ ΠΤΟΥ Το. 
Ἐναζιηεπε: τη δ εῖτο τηοης ἢ εἰποϊ ἄς, ἴα 
Βὸς “αἰὐΐδπι νοῦς ὕσδων, ΖΕο᾽ ες υρτο ὃ» 
ἐὖ ρα ΡΠ ἀτο Ρ. τ ἄγος Ὁ ἀξ  Ὕ{ὴι δ. 
ἐγυμεαξε ρτο ἐγέμασεν γ  ΟἸγτρ. Ο, 
Ψ]. ν. 9: ὕνυμκα, υἱὐἱ ονύμευτα ἴῃ τα 
οὐ] ἀ 4 ηγ. γι αροτιοσὶ 1λι{πτεδτιοπε δριὰ 
(Οἰεὰπν 15. (ρυίς, ΙΜΥιΠοϊοξῖς. Ρ. 757. ὅς 
718, υκ Ἰδι 4. Ρ.. 686. εῖθρὰβ ῬγτθασοτΓί- 

"Οὐς. [ογίος αὐχίε ὀγυκοΐζεται .), ἃς ΤΊ χ ἃ 9 
Ἐφογὰβ. ρ. 5.5.7. ὀνύ μία ἐγογτοιὶγ ἀξ 4υὺ οϑὴ 
ἴσου οπιβῖπο εὐπτάεηι ΟἹ, Ἀπειρο] ἀτυ ρἀδ, 
28; 'χο. ὅς 39. ὅς 45. αἸχὰ 8. ἰᾳ ἕος [ἰἢ- 
ἀπ ος Τὴ ᾿ΐτεγα Θς 

5. δατεῖν 7, 4υοἠ ἂπὶ 18 πγᾶρπο α{ὰ [ΓΟἷτ᾽ ἔπ 
ἀπτίᾳοΐθ Μαηυίοτιρεὶς σά ά, ὧς ἴας!} 5 
ἃς ρτιοηγρίίυ5. σοπῆςειϊειυτν ἢ σηγάηα 5 πιῆτε- 
τὰς: {10 τα υἱεῖ ῬΥΟδΔἩΠἾτατ15΄ τη ἢος εἰς 
ν᾽ άφτυγ, ας δτιαι (!; ΟἹ νίοτγὶ..γ. νῖτι τ - 
ταν εἰξ σρίηΐο. Ἀοιθαηο5 δῆτ φαΐ ἢος ζ 
υἱὸς. ἕως; δάδο' ιὸ'ὶ ἐχρυπέξο (ὑρετῖοτς 
δηξὰϊο 1Π|ὺ9 Ζ., ποί(ξτα ποῖ 2. διμδ' ἐ- 
«Τα σγίο τ Ρ,, Ὑ5.4.. ὅξὶ τς σ᾿ ὦν 2. 

ΕἸ. Ζεοϊατίας Ιαυϑφατὰς Ἴη ΟΠ Πῆσιο Ἰρ τὸ 
1πήστιρτο; 1} ἐεη χέσηδ᾽ «ἀπεϊφααγίοτἸ ἀρί ἀατὶᾷγ 
ο. [ἃ 1ηϊτοάμτίοηε αἰΐο πάτο. 4616 ἀπεῖορε 
᾿πείηε ᾿Πεγέχίοπλγ ἱπὶ Κοτχ 1770.  Ρ. τ2ῦ, 
133. 137, Ρ. τ68, Β)υίάεπι ἀν ν ΠΙωλ νἱτὶ 
Δ εμπίοπς υἀπειφπατίος- Ν πὶ πα είσα γ.9 [κα 
Ἰη!τοάμπίοπο αἰΐο μά ο ἀοἰ ες απεῖοερε ἤϊε 44- 
ἰδ. π Βοπῳ 1772. 

(1. Ζαηειῖ (Απτιοῖ! ) γὶνὶ ἀοῶιΠημαῖ » τη -ον 
Εἶτα {Ππ͵εγαγΐα Ρ.. 282. ᾿ 

4Ι, Ζαπεῖῖ ( ΗΓ ετοη. αγ5.) ἀο Ιλ 5. ΟἹ, 
ΑΑὐτοη! Ζαηεῖτὶ ἔγατευ, ὈΓΙΏν 5 δητι αἱ {ΠῚ πλ8 
11146ὶ (Το! πῃ πὰ ΪΝ ἀηΐδηα, ΒρΙςΥ ρτΙΦποη ΡῈ" 
ΒΊ1ΟΙ 7τ18 ἔοεις ἴῃ ΠΟ Πενεατίοας πές ρι 

- κε σπεὶςβη7έρνε στεεθε [ον ϊπιοηΐ {ρι ἀἐξγ ἰη 
Ζξπεχία α177;. ἴῃ 4. ιν ρει: ο. ουδὲ νότᾶτ 71:5 
Ιςε ᾿αἰστειρτῖοπίϑ ᾽ς ἰΊοη πὶ {011} }}5 ἢ, 1. Ρ. 
τόδ. Ρ. τόρ. ἢ, 1, [ἀεπὶ νἱγ ότι ἀπ} ΠΠ πγ05 ἴἢ 
εδάςηὶ ζ)1{{πτεατίοης δἰ δῖ ΪΝ δηϊαπᾷ ἰσυὰ- 
εὐἷς Ερισγαρῆεη δου! Π γαῖ ΡΥΐπλιθ ἐ- 
ἀΤαἰτ Ρ. 1245 Ρ. 166. Ρ.. τόσ, ἢν το [ἡςπὶ 
ἐρτρῆτ, ρύφιςοῦ ἀυδλο )1Ποττατίοηες ) αὐὰ 

Αεαάεῖς Γαἰοτὶριϊοπσὰπι ριδιηϊ αι φΟη(ος 
φυτῷ ἴμμῖ. δε οτιπίοηο ὁ ἐρίεξακίοπε ἀϊ πη’ 
χηεοεβιιαν ὁ {ἐσπαίαίο Ῥαρῖο ἀ4εἰ {ε89 {ἐ- 
οοἷον οἵα {κορετγιο. ε με ὀιΐοαεο ἐπ ϊπεφία ἀπ 
Θσἰτοίαιαν ΖΦ αηφετῖ τ 763: [0]. ὅς Φιοῤίανακχίο- 

δ αἱ ἐπὶ απεΐοο Ἰαρῖτο {εγδεεο ποί  πππο {εε- 
εἰγ2ο εἰ} ]ρι ρον ἐξ Οἰαίξιπο 1 Οἱουΐπεγ δγ5 
Ρέτγ ἰᾳ ρυϊηιας ὠοίεα ςογγεξεξ ΑἸΠΕ ΠΕ γε ἐπε. 
γπεηΐε ρμαῤῥίέοαιο 4 αἰ ᾿ οτίσίπαὶε γ ἐπὶ Τίεπεχία 
«γα. τοὶ, Ἐριηοὶάην [τὰ]. ηγ: δὲ ΟἹ Δε- 
τοπ᾿ δι ἀν οΥβηδη.. ἐἢ Δ ΟΓΕΙῚ ψιξηεταῖι - 
φυοάδαν ποτηϊίμναις ἰλιο νά: 115 ὅς  α111 τὸ- 
Θεγατογαηι δ΄ φῦθτ, 1767... 6114 1 ἐττίίτα δ «- 

οαὐΐε οἱ ΑΥ Δ Ε ἢ ἐξ ἐριίαιιάξα Ουνηογ ἐρὲε ρογ- 
τα ἀκα τεγεηϊ οὶ Ὀναὶ ἀϊ Τηπεχ!α.γ έγετα 
ξαχίοηςγ Γ πε: 1175. ἐλεἰ οΥτρίπα, ἀπ αἐολε 

αὐτὶ ργεποὶρα! ἀρργεϊον ῬἸαπιαῆι, ἰόντι ἀνες 
Σεπος; τγεδ. δες, δ εἰς ο, αὐτεῖι μττατα Πὰς 
8 αἰτεῦί5 ἐς Σλεϊςτεαῖο ἐπ ςτίρεα, Θλεδὲα- 
γιῶχίυπὸ ἀ π΄ θα δελ]ευο στεοο ἀδ Δηγεο 
ΑἸ ἐπ Τεπεσίας τ,68.. ἀπ ᾿φι το ἃ. τυ] ἀ τω» 
Μι ᾶτλοῦ ΝΥ φάη πῃ ἀτεθπιιθης ἀΥβ 8} 16} Π1. 
εἰν αἱ Ὁ}. ᾳςιϊαιμάτ,, σψισοὸ τἰὠπγλδ ἡ πο ἢ, 
εὐνέμα. ἔαττῖς ἴῃ  ὐοπμηνδηεῖς ΕΟ ΟΠ: 
1π΄ αϊθις αἰτα ἸΝαηίδηα ἀοέξε 111 υἱτγαητιιτ, 
ἢϊς 71ινὰς φυὰ ὧδαιν ἀς ἐο ἀμίέγετε. .. [ἢ Πὸς 
ἘΧΒιραπτος τὸς Ν᾿ γπυρίνα ἐδαττεϑ.γ. δζ᾽ (ΠΕ Χ 
ῬΑΙ]Π τ 5.4 {Π ἀεη5) ἃς ἰ ΝΥ ΩΡ 8" ἐπετοσαῃς 
αὐ ὅς αγοςθητὶδ αἴξ. ἰμπιδατῖθβ πταθ 5 
ὁζαὶῖ 5.5.. δς κα τα πὶ ΟΥΒ Αρῖι5 ἂς ἰυροῃίι.. 
(πος τ 1116 αο δὸς ἀοπαιῖαπι ΝΥ αἱρϊς [4- 
οτανετγαῖ οὐχ ἤδς ἑα!ςτὶ ρτῖομε. ΦΙΛΟΚΡΑ- 
ΤΙΔΗΣ ΚΗ͂ΡΑ ΤΟ, ΚΥΔΑΘΗ- 
ΝΑΙΕΥΞ ΝΥΜΦΆΑΊΙΞΟΜΗΝΙ.,, Ρτο μας 
υἱτιηα νος ΟΑΑΠΝῚ οι} 5 Ὁ Ἱετητα ἢ τετα ἠδ - 
βεϊαηῖ, ΑἸὐόέο Αροσγλὰϑ υ)ίοςς. ὈΤΠες- 
τατὶοπὶβ ἰερεθάμ τ ἐοπ) οἷς 7) Ὁ ΕΝ ΎΠΝΩΙ., 
γε] ἘΝΎΠΝΙΟΝ. , 24 ει γ Ἰηφαῖτ ), Μοηιῆο 
γηοηΐέας. δεά αυἱδ οὴ ν᾽άει Πὶς Ργοςυϊάα- 
ΡΙῸ. ἸΙεσεπάσην ΟΥΤΠΝΙ ΔΊΣ, ΔΙ ΡΡΙς αἰ ῖξγ. 
αἰ τὶοίδας γυῖ ΕἸωνὶι αἀἰςοραυτοτν κοροτρο- 
φοῦ; υπᾶὰς ὕμεπνΟν )γ, θμαπν  ΟΎ.7. ὅς ὑμι5 

Ἂ “ . Η͂ 

πΥρ9} ὕδωρ δρυὰ Πείγοδ, δε δυϊάδπι ) 14 
εὐ, ἄρηα απ ἢ (ἰεγοτοα, βόα» 1ὰ οἢ, 
δ᾽ ἄν8πι.) αἰτεῖσεηι ἀϊόταπι ἔμ οχ Ειγιηο- 
Ἰορίοο Μίϑρῃο ,) Ηείγεμιο ὅς, οἤλμςβ π0- 
τοῦς. ος ἰἱρίτοτγ ΙΝ ΥρΠ δια. ΠΗ ΓΡΟΜΉΙ χ᾽ 
ΑἸ] Υ 41 5. ΕΘ τΒοίοη [ἴ5. δα ἀφῃάμπ,ν.) αυς 
ἀοίὲς οοῦ οι 1. Ρᾳοϊδυάϊ τὼ Μοπυηιοδ- 
τίς Ρεϊορομμεῖ, Τιν 1. ρΡ. 118... ὅς. [544ᾳ. υδὲ 
Ρ. 224. ποῖ, 3, [ματπαιῦ λα(οΥ ρει μς ΠῚ. ἃ- 
Ρυάφ: Ουάΐϊιια ΕΝῚ]. 4. ρτοίεντ,, ἴὰ 48 ) 
ΝΥΜΒΕΉΙΟΝΝΤΑ. ΠΕΙΒΕΑῸΟ ἄς... 
δὶ νιάες. Νγωρμὰς ΝΝν ΤἈΙΟΘΈῈΣ, ἐκ- 
πεν ι οι γ ΑἸηια.}γ ἴτὰ οὐτὴ ᾿οἴδετγο ἰοοιατ88) ὧς 
ἴω νιν Πο “ Ζηθεν)γ δι αἰηια Οἔγες.γ,. Τοῖά: 
αἄξο ᾿πίοτίρτιο {ἰς νοττοᾶα; Ῥδέοεν “ ξάες 
Διἰεοναξὶ βίης 7. ἐν υλεεῖςο Ράϑο ᾳηὶ υο- 
ἐατην ζυδαϑηναιον.), Νινωρβὶς πεινίοϊδης. 

Ζειαάα ( Βικίμεητὶ Πῆαγ 5: (γα ἴω. 4}15., ἃς ἀ0-" 
δε Πλ α5. Ν᾽ αείςεη ΒΙ δ) οιἤεςα ρτϑίς ἐξ 5) 
δΔυΐξίοτῦ κι ἰηωις ἢςς πο ὅς εἰεράπι 1: 
τοῦ 4ὲ ΠΗΏΩΙΣ αἰΐφηοι αγεῖς μποιαἰέϑης [αὶ 
Μυίει Ερηϊοια δὰ Ε, ]οῇ, (ὠδγα πα]ειλ. 
Ατοίηιο) Ἀσὰ 1778, 15 4. Ρ4Ά. 60.. 
πριν Ζιωι 

Ζεῦο 
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Ῥεπεεὶ Ῥαιτὶα) γ Τεηφχὶα 1744. ἴῃ 8. ρ. 266. 
8ΒΟοΟῖ. 1. 

Ζεποάοτυς Οταπιπχδιίςας. Εχ {ΠΠ1ὴις9 Εἀϊτϊοαὶ- 
δυς Ἡοππετγὶ Ν δγίδπιες ἰἢ Η οπμοτὶςὶς δεῆο- 
1:16 Μειοϊφηΐς ρ. 182. π. 2. Π|Π᾿ὰς Εαάϊτῖο 
Ἡοπιετῖςα πιυΐεῖ8. 41118 ργα]ατα 15], ρβᾷ. 
183. Ζηνόδωρος., νεὶ ροιτίυβ Ζηνίδοτος » 
συγγράψας πϑὶ τὴς Ὃ μιήρῳ «σσυνγϑείαφ, 
Ἰδυάάτυβ ᾿᾽η Ηοπηετγῖςῖϊ8 δεῖ 185 Ματγςὶᾶ- 
15 Ρ. 184. ο΄. Αἀ ἱπάϊςαπάλ9 ἴδ]4ς Ζε- 
ποάοιϊ ὅς Ατί ατοῆϊ επιοπάατίοηςβ. Η οῖμο- 
τῖςδ5 ἤρηααι , σημεῖον 8 (τ εἰςὶς ἱπνοπίυτα 
Ρ. 183. ἢ, 2. 

Ζειο.. ος ΟΙ. Χγῆμωυς ρυῖας δητ φαΐ. οἷς 
1 δια ἑωυτῆς, 4υ8πὶ ετααπ) ρυπέϊαπι , 
αυθά ροΐϊεα δὰ ἤφυταη) τὸ Ο ἀετοιτυπὶ 
υετῖτ, συπὶ Ποαίεγαὶ Αταδεβ ὃς Ρετίς δὰ τε- 
ῬιΖίεπιδπάυ πὶ τὸ χρτο 7). ρτοιαϊίους τὸ Ο 
ὃς οταήαπὶ ρα πέξμαι υἱαγρεης ρ. 134. ἢ, 2- 

ΓΙ. Ζυ]ϊαπι ( Ητετοηγίηας } νὶγ (απηηι5; 86- 
τοη" ΠΙαγς Ὗ' επεϊτοτα Β εἰρυδ]ϊος «ἀ (ὰτ- 
τηυτη Ροπτεὶ ἤςεπι Περάτας γ ἐε]ΠεἰΠ πὰς Μα- 
δγαιη συ τΟΥ 57 ἀί4ὺς ἀγάθητ Πίπιὰς [{ἰτετα- 
τοταπὶ ἕδυϊτογ,, Ῥογρθγτίΐ ποῖᾶ8 ἱπεάϊταϑ '8 
1ΠΙΔάεπι εχ ὑπὸ Ψ διίςαπο (οάιϊςε ἃ (ΕἸ, 
Μετηδζζὰ ἀείςτι δεπάας., ποδ᾽ ας ττᾶηίπιϊτο 
τεπάδβ αἷττο συγανίς. Εχ εάεπι δπιϊυϊς 
ἢπλα., ἃς Βεῖρῃθιςα Ν ἐπεῖα παίςεηεὶ οοα- 
Ἧα (ἰπγρογ υτροῖς 4υῷ ρτῆςοβ 111ος,) ὅς Π» 
εἰθυ5 ἰοπρε δητογίογες Ττίθυποι, ὅς 8πῃη0 
741. τυΐετῖς Μαρινυπι Εααίτυτη, 4υᾷ [ἀη}- 
τὴ ροιείζας της ᾿θυς4]ϊ9 ἰοςυπὶ τεπεδαῖ . 
«χιϊτἶς 1116 Αὐάγεας βυ]ϊᾶπυβ 7), νἱγΓ ρτὰ- 
4ϊ8πι|ΠΠπηῖ8 ἴῃ ραιτία ἴω ρειϊίαπόξι5. ἤοποο 
τὰ 8.. εἰοφιαεπιὶ ΠἸπλ8.γ) ποοποῦ ὅς ρει“ 
ΦἸΠΙπλὰ5 Ἰίηχυα Οἴχοᾶ 5) 48πὶ οὑπὶ ἰ,εο- 
δειάο θυϊιπίαπο ἃς Ετγάᾶπεῖίςο βδιῦᾶτο » 
ἀοὐν Πτανὶ5 Ραττῖςοῖβ., Ρεγίξόϊε ἃ Ουδτῖ- 
πὸ Μετοπεμῇ ἀνάϊεετγατ, αυὶ ιοοῖς σεΓ-. 
ωι Η"Πππἴοτια Οἴαςα Νειϊοπε [ τι δη1 
δηφάϊταπη), ὅς εἷς ραπιὶ ΠΠπηαπὶ ρτὸ ΜΙ δῃυεὶς 
(πμιγίοιοτα Οτδιιοαξη 4 Ἰᾶοοῦο [,επίδηϊ, 
(δίοξεια., Βοείπεῖο ἄς. Ἄεἀίΐγαπι το] φυῖς ὁ 
[θε Βος νῖὶάς ρ. 266. ποῖ. κ. Πυλυΐςε ἔ)185 
τα. 

ΟἹ. ΧΥΠ) (Ἰαπυατῖας}) Ἰαυάδτυςβ ἐπ ἐτυάϊτο [1- 
δτο ἰπίςτριο, 1πά᾽τίχχο ρὲν ἰᾳ ἰοσητῷ Οτέος 

ΙΝΡΌΕΧΒΕΒΟΜ. 
Ζεπο ( Ρίεῖγο Απξεῖο ) δήεηνοτὶς ἀε᾽ 5 εὐέἐεοτὸ ἀα]ϊα [μα οεατίεὰ τὐερί τὶ 4). Νιὰροῦ, κγ58. 

Ρ' 1324. π. 2. Ρ0ὼ 142. Ρὺ 178. ἃ. τ, ρΡ. τὖφ. 

Ψ' 
Ο .Απἷςε δῆς “ἰτεγαηὶ 2 ᾿πνοβίαπι, νεῖετοδ' 

ὦ Οταςὶ υὐιγραῦϑης Ο ρ.114. ὅς ἰδ1ὰ. δ; το 
αὐἱ ς (ὐδίεπο ρτοβαϊυγ πος ἔχκρε Πδγαγὶῖδ 
ἔγδυ ἄςπι ἐεςει{{., ἃς τηυἱτογτα πηοηάοΓιηι 
Φιϊξίπεπι ἔυ!Π{ὀἰθ. (ΠΟπίετγ ὅς ρ. τγ9. ὅς τό8. 
Πεϊπάς τῷ Οὠρετιροίαεγαπι ἤσααπι οπ- 
ξξ (γᾷ 9. υὐ ἀιπ)]ηρασγεταγ 80 οὐτίεῖοπ 
“παρ ίϊεὶ 7) υτάὰς ργοπιποίάγείωῦ  ρ. 121. 
ὅς 126. 86 ςθηῖγὰ ἰπεοΐδπι (μδ]εεεγαητ τ ᾧ 
οἴγίσγοῦ, τ 115 αἰ οςτίπηθ 4ΑὉ Ὡ ποῖδτε- 
τἴὰυγ ) 4φυᾶπάο Ο,, ποη δυΐε Ὡ εἤετεηυπιὶ 
εἶξε, Ψ͵ιάς ρᾷξ. τ:ό. υδὲ Βᾶς [ἰπεοὶα Ο 
Ράῖνο (υδάμέϊα ) ἴθ ῬεεΠποταπι, [{Π| ηγδα - 
τἀπογ τὴ ὅεὲ (οιηδρεποῦυμ πυπληη!8 ΟσουΓπ 

γαῖ ἰηἀίςατωυγ; ὑπᾶςῸ ἱπάϊοαδαι τὲ ὦ, Ο 

σεῖο τὸ οπγίσγοπ, Ῥοίξεβ ἀυο οπλΐστοπ ρτὸ 
Θηεξᾶ ποηάιπ) ἰπνεηῖο (οτὶρίογυπε ρ. 124. 
ὅς τς. δίς 4υράυς ἰοηφαβ νοςα]:ς βεσηΐ- 
πᾶς (οἰεθαπι δ διηηίτεθ» υἱ ἀρραγεῖ εχ ες 
Τὰ πὶ πΒυιπλϊ (πγατιθ5. 9 ὃς δητῖαυ! ΠΠπλὶ [,διϊαῖ 
ἀϊοεηῖες Ὁ αβονες, ρῖο Ῥαβονες Ρ. τ2ς. ὅς 
κ26. Ῥοίϊᾳ δπ) ρ]αςυΐτ εὐαίάεπη νοςα]ϊς Ο᾽ 
ἄυσ (ἰρμὰ ἀϊπιηξῖα ἃς ἀϊνειία ἀερίηξεῖε » 
Ὁ υπυπΠΊ Ο ρΡαΓΝῚ ,) ἰτεγαα) ο πιαρηΐ ) ἢνε 
Ἰοῆρὶ., ἢρηϊβεδιίομεσι ἄδγεῖ , τυπΠῈ γοΓῸ 
{εηΠ1λ {πε (ες οΥδβ τὸ Ο ρϑγνὶ ςοδρΓδ- 
Ὠὶ εαρίὶτ; υπάς ὁ μεικρᾷ κοὶ μεγάλ, 14 ε[ν 
Ρϑινὶ ὅς πιδρηΐ 5} εχ τηοΐϊε οἰόϊα ἔμετε 50. 
πιΐηῶ : ἐοάὺς ροΐδεειιο ϑέπτυμν, υΓ ο δτε- 
γε ρυηέϊὶ πποάυ!υηλ πο Ἔχεεάεγει : αυοὰ 
εχ πυπλὶ{πηδιΐ 5. ὅς τηᾶγπ)οτὶ δὼ ἀςηοῃς 
{γατυγ : ὅς νοῦ ἰηϊτὶο πιοάϊσυπὶ ἴηῖεγ 
υἱτυη4ς Ὁ ράτγνυϊ 7) ὅς. Ο ΠηΔΣΠΟΠῚ 7). {ν8 
Ἰθηξιπὶ γ) ἀϊίεγιηγθη ἔπδγαῖ 7) ρύᾷ δὐρθογιηΐ 
Ροί[{εευϊτοτἂπιὶ τεπηροτπὶ αἰἰβετεητίᾶ ; ὅς 
40 ςσοηττΓαύόξίον εἰ ο ρᾶγνὶ π|0]ε8.5 60 6 - 
ξεατίον εἰΐε πυπηηγὰ5 ἀερτεπεηάιτυῦ Ρ. 170. 
ἢ. τ. Ηκς ἰἴοτιηὰ ὦ αλυΐτο δητ 4 ΟΥ 41186ὶ 
ψυΐρο στεάιτυγ ») Ρ. 158. ἃς τῷ. π᾿ τὶ ΡΒ. 
τόξ. 163. τόᾳ. ὅς τός. ἰάεαν ργοθαῖωγ ἐφ 
ἰοτηἃ τποιμηδοίςἃ τῦ 2 ρ. κτόι-. 

ΕΑΝ ἢ (δ, 



ΝΟΙ ἈΙΕΟΆ ΜΑΤΟᾺΚῚ 
Ὁ εἶ]ο ϑειάϊο ἀι Ῥαάονα. 

Ψεηάο νεάυϊο Ῥὲὺ ἴα Ἐεάς ἀἱ Ἐδνίποηθ., εδἦ Αρργοναχζίοῃβ ἥεὶ 
Ρ. Ε. Οἷἱο" Τονιααίο Μαίοβδογομ Ἰαυϊίτος Οθηθγαὶ ἐδ ϑδδηῖο 

ΟΙἾ Ζίο 4ὲ Ψοπογία,, τὶ ΤΟ Ργο Ἰηττοίατο, Οαίρανὶς οἰ «π|{6 4ε Ὑ)]οἷ- 
(η Θίαενίόα Ὅς. ΜΙ. ποῦ ν᾽ εὔεν σοϑ᾽ δἰσυπα σοηῖγο ἰὰ ϑδηΐῖὰ Ἐεάςε 
(διγοιῖςα,, Ἔ ρΡαγίηθπῖα ρεῦ ατίείζατο ἀεὶ ϑεργείαστίο Νοῖῖγο, ηϊδηΐε σοπς ὦ 
ἴτο Ῥχίποῖρὶ , 6 δυοπὶ οοίξαμη!, οοποράϊαπιο [ἸΙοεηζὰ ἃ ΜΝ τοοΪὸ (Οοἰἱρεὲ 
διαπηραῖοῦ αἱ Γοηοχία., οἣε ροῇῇ εἴδεγε [ταπηραῖο,, οἵϊεγναπο 5}} οὔ- 
ἀϊη! π᾿ τηαΐεγία αἱ ϑδιαηρε, Ἂς ργείεπταηάο [6 (οἱ (ορὶς «αἷς Ῥωυῦ- 
ὈΠΟΠΟ Φι ΊΡγεγὶς αἱ Μεπεζία. ὁ αἱ Ῥαάονᾶ. : 

δῖ. 1ἰ 14. ΑΡΓ16 1780. 

( ΑΙν!ε ΜΝ α]!ατγεῆο Ε1Ε, 
( Απάγεα Ὑτοη ὅν. γος. ΕἸΣ 
( δεβαίξιαηῃ Ἑοίςαγι πὶ αν. ἘΠ, 

ἘΚερίπγαῖο ἴὰ ΓΡγὸ 4 (αγίε 435. δὶ Νυπὶ. τό94. 
Ταυϊάἐς ἸΜανοβοιηὲ ϑδέρν, 

15. ΑρΡΥΙῈ 178ο. 
Κεριγαῖο πὸὶ Μαριγαῖο ἘςοοΙ οητιίδ, ἀερ}} ΕΓδουϊοῦ ςοηῖτο ἰα Βε- 

Ττεηπηῖ ἃ Γςαγία 92. ἴθγρο. 

«ἡηόγεα δσηζεννηθ δερτ. 
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